








►КО-УКРАЇНСЬКИЙ 

МОВНИК 
військової ТЕРМІНОЛОГІЇ 

* 

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ 



Технічну та застосовану термінологію, позна¬ 
чену в словникові зіркою, зредагувап Техніч¬ 
ний Відділ Інститут у Української Наукової Мови 

Української Академії Наук 

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ 
1928 
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З друкарні-літографі! 

Державного Видавництва 
України — УАІІ 

- 

Укрголовліт Хз 1805 (3538) 27 р. Злм .Ча 335—10.000, 



ПЕРЕДМОВА 
З пропозиції Державного Видавництва У країни Тех¬ 

нічний відділ ІУВШ прийняв на редагування технічні 
та застосовані терміни словника військової термінології, 
якого упорядкували С. та О. Якубсью. Для переведення 
цієї роботи відділ обрав комісію в складі: члена відділу 
Д. В% Паикевича, філолога відділу Ю. Г. Кондрачука та 
автора словника С, В. Якубського. Ця комісія розпочала 
свою роботу 1 лютого 1927 року й закінчила 15 травня 
1927 року, відбувши 44 засідання. Технічні та застосо¬ 
вані терміни військового словника комісія перевірила та 
погодила з термінами, що «х ухвалили різні секції від¬ 
ділу, і ці терміни в словникові позначено зіркою, а решту 
термінів загальномовного характеру комісія не редагу¬ 
вала, і їх подано в словникові на, підставі наукових 
матеріялів за відповідальністю авторів .словника 0. та 
О. Якубських. і 

Зважаючи на те, що українська техні чна терміноло¬ 
гія, а військова особливо, мало досліджена, терміна, що 
їх зредагував Технічний відділ, треба вважати за про¬ 
екти військової української термінології, яка згодом буде 
досліджена та вдосконалена. Тому президія Технічного 
відділу прохає читачів подавати на адресу відділу (Київ^ 
бульвар Шевченка, 14, Технічний відділ 1УНМ) свої 
поради та зауваження до зредагованого матеріалу. Всі 
поради та зауваження Технічний відділ прийме з по¬ 
дякою та й використає їх у дальшому виданні фахового 
військово-морською словника. 

Президія відділу Інституту 
Української Наукової Мови УАК. 
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ВІД УПОРЯДНИКІВ 
Складаючи цього словника, упорядчики не мали мож- 

ливости подати повної військової термінології через 
обмеження розмірами словника, що й так виріс майже 
удвоє проти наміченого розміру. Тому довелося обмежи¬ 
тися тільки головнішими термінами, що їх упорядчики 
вибрали з військових статутів, додавши до них лите 
слова з царини щоденного військового вжитку. 

Терміни, що складаються з кількох слів, здебільшого 
подано на кожне слово, за винятком тих випадків, коли 
слова-вжито не в початковій формі. Так, „механизм по- 
дающий* можна шукати і на „механизм* і на „подагощий", 
а „стол угломера* — лише на „стол*. 

ІЦо-до вибору термінів та їх перекладу упорядчики 
мали в користуванні тат матеріяли: 
Дисциплинарннй устав РККА. Изд. 2-е „Воєнного 

Вестника". 
Дисциплінарний статут РСЧА. Вид. ДВУ. 1926. 
Устав внутренней служби. 
Устав гарнизонной служби. 
Залоговий статут. Вид. Школи Червоних Старшин. 

Харків, 1924. 
Наставление по инженерно-техническому делу для 

командного состава всех родов войск. 
Наставленеє по обозному делу РККА, 
Руководство по веденню воєнних игр с комсост&вом 

РККА. 
ІІаставление для перевозки по желеаним дорогам 

войск РККА. 
Положение о порядне воинских торжеств. 
Боовой устав пехоти, ч. І. Изд. 3-є Воєнного Вествика. • 
Бойовий статут, ч. І. Вид. ДВУ. 1926. 
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Полевой устав, ч. II 
Боевая служба пехотн. 
Отрелковьіе устави, ч. І. 
Винтовка обраеца 1891 г. 
Рушниця зразку 1891 р. Вид. Школи Червоних Стар¬ 

шин 1924 р. 
Револьвер системи „Наган" обр. 1895 г. 
Станковий пулемет системи „Максима". 
Ручной пулемет системи „Лтиса". 
Ружейяие и ручнне гранати. 
Ручної пулемет системи „Кольта". 
Автомат Федорова. 
Стрелковн! устав, ч. II. 
Стрелковнй устав, ч. III, вьга. 1 и 2. 
Проекти перекладів статутів: 
Револьвер системи „Наган". 
Станковий кулемет системи „Максима". 
Ручний кулемет системи „Лю’іса". 
Рушничні й ручні гранати. 
Боевие устави артиллерии: 
Материальная часть 76 млі полевой пушки ойр, 1902 г. 
Материальная часть 76 мм горной пушки обр. 19* 9 г. 
Материальная часть 76 мм зенитной пушки. 
Материальная часть 122 мм гаубицн оор. 1910 г. 
37 мм пушка Маклена. 
Бомбомети, миномеги и ручнне гранати (атлас). 
Правила стрельби. 
Применение приборов для стрельби. 
Устави артиллерии изд. 1919. 
Воевой устав конници, ч. 1 и 2. 
Наставление по телеграфно-телефонному делу. 
Наставление по войсковой маскировке. \ 
(ведення по военно-химическому делу. 
Нилус и Маркевич. Курс артиллерии, ч. Ь Взривча- 

тие вещества. 
Руководство служби полевой артиллерии, отд. VII. 

Аммувиция. 
Строевой устав авиацип. 
Наставлевие по Соєвому применевию еоздушних сил. 
Боевсй устав броневнх сил. 



Гуководство по веденню ВОЙСКоВОГО хозяйства. 
Польеко-русский воєнний словарь. Изд. „Воєнного 

Ьестника". 1926. 
Английско-русскин словарь воєнних терминов. Сост. 

Войнилович Няньковекпй. Изд. „Война и техника". 
Правильник піхотинців. Розділ І Львів, 1914, вид. 

„Січового Союзу". 
Російсько-український словник У АН, тт. X та III, вин. 1. 
Уманець і Спілка. Словарь Російсько-український. 

Вид. ДВУ. 1925. 
Б. Гріпченко. Словарь української мови. Вид. ДВУ, 

1925 р. 
1\ Голоскевич. Український правописний словничок. 
Акад. Тутковський Словник геологічної термінології. 
0. Курило. Словник хемічвої термінології, 
Кал.іНович. Словник 'математичної термінології. 
0. Ізюмов. Російсько-український словник. Вид. „Кни- 

госпілки". 1926. 
Сабалдир. Практичний російсько-український словник. 
Т. Секунда. Словник з обсягу механіки. 
Практичний російсько-український словник для вій¬ 

ськових (вид. Школи Червоних Старшин, 1У24) та инші 
словники. 

Для слів, що їх немає в зазначених словниках, упо- 
рядчики мусили подавати свого проекта перекладу. 

Оскільки військову термінологію ще не усталено 
остаточно й упорядники цього словника мають завпр 
і надалі працювати в цій галузі, вони звертаються з про¬ 
ханням до всіх осіб, які користуватимуться я цього 
словника, повідомляти їх за необхідні поправки й зазда¬ 
легідь складають подяку за поміч у цій праці. 
Упорядники складають подяку начальницько*"" скла¬ 

дові Школи Червоних Старшин 1926 року за н *міч у ви¬ 
биранні термінів. 

ч 

1 січня 1927 року, 

м. Київ. 





♦Абордаж — абордіж, -жу. 
♦Абрис — ббрне, -су. 
♦Авангард — авангард, -ду. 
♦Авангардний — авапгардбвпй; 

А. бой— бій авашардбвий. 
Аванс — ав&нс, -су. 

♦Аванпост — авцнпост, -гу. 
♦Авария — аварія? -рн. 
♦Авиатор — авілтор, -ра. 
♦Авиация — авінція, -вії. 
♦Авиационньїй — авіаційний. 
♦Автобатарея — автобатерія, 

-ти 
♦Автоброневой — автошінцер- 

вии. 
♦Автомат — автомат, -та. 
♦Автоматический, -ни — авто¬ 

матичний, -но; А. пушка—авто¬ 
матична пушка; А. огонь — авто¬ 
матичний вогбеь; А. оружпе — 
автоматйчна 8бр >я. 
♦Автомобнль — автомобіль, -ля; 

А. бропевой — автомобіль тія- 
церний, автопанцерннв; А. до- 
рожннй — автомобіль дорожній; 
А. ябгковой — пасажирпий авто¬ 
мобіль; А-ная часть — автомо¬ 
більна частина; А-ний отрнд — 
автомобільний ваг% А-пий транс¬ 
порт — автомобільний транс¬ 
порт. 

♦Автомотоциклетнмй полк — 
автомотоцпклРіпий полк. 
♦Автономия — автоибмія, -мії, 

самоврядування. 
♦Автономний — автономний; А. 

мнна — автонбмпа мша. 
Авторитет — авторпт'т, -ту. 
Авторитетний—авторитеі пий. 

♦Автосмесь — автомішанйна, 
-ни. 
♦Автотранспорт — автотранс¬ 

порт, -ту. 
Агент — агпіт, -та. 
Агентура — агентура, -рн. 

♦Агентурний — агентурний; А. 
разведка -агентурна розвідка. 

Агитация — агі гащя, -ції. 
♦Агитационний снаряд — агі¬ 

таційний гарч&гень. 
Агигировать — агітувати. 
Агиткампания — агіткампанія, 

-пії. 
♦Агитповозка — аіішз, -в«іза. 
♦Административний — адміні- 

с грати спий, А. должность — адмі¬ 
ністративна посада; Адмішнстра- 
тивно - їозяйствоппий состав — 
адміністративно ■ господарчий 
склад. 
Адрес — адреса, -си; по адре¬ 

су —на адресу. 



Адский Анкерний 

5 \Іг, 

♦Адсний — пекельний; А. ма- 
шнпа — пекельна машина; А. 
огонь — пекельний богинь. 
♦Ад’ютант — вначківий, -ого. 
Азартний — рпсковйтий, за¬ 

пальний, газард«ів(н)ий; А. игра— 
іазарді5в(н)а гра. 
♦Азбест — азбест, -ту. 
♦Азбестовий — азбестовий; А. 

набивка — азбестова щільпиця; 
А. шнур — авбесїовий шнур. 
♦Азимут — Азимут, -ту. 
♦Азотний — азітовий; А. кис¬ 

лота — азотова кислоті. 
Академик — акадЧик, -ва. 
Академический - академічний. 

♦Академия — академія, -м.ї; 
А. артиллерийекая—артилерійна 
академія. А. вовдушпого флота —- 
академія повітряної ф.:0ти; А. во¬ 
єнная—військова академія; А. во- 
епно-медиципская— військіво-ме- 
дична академія; А. военао-техни- 
ческая —пійськОво-техвіЧна ака¬ 
демія. 
♦Аккумулятор -акумулятор, -ра. 
♦Аккумуляторний — акумуля¬ 

торний; А. батарея — акумуля¬ 
торна батерія. 
Аккуратний-акурітпий; (точ¬ 
ний, исполтітелььоїй) дба¬ 
лий, ретельний, справний. 
♦Анролеин — акролеїни, -нп. 
Акт — 1) акт, -ту; дія, дії, 

2|акт, документ,-тн; 3) (пьесьі) 
Дія, дії. 
♦Активированний — активова¬ 
ний; А. уголь—активований в^- 
в"ль. 

♦Активность — активність, -но- 
стп. 
♦Активний, -но—активний,-но; 

А-ная оборона — активна оборіна. 
♦Акустический — акустичний. 
♦Алебастр — аяябістер, -тру. 
♦Алидада—альгідіда, -дп; А.- 

вмсотомер—вльгідада-висотомір. 
♦Аллюр — алюра, -ри. 
♦Алюминий — алюміній, -иію. 
♦Алюииниевий — алюмінійний. 
♦Амальгама — анальТЧа, -ми. 
♦Ая'альгаммровать — амальга¬ 

му віти. 
♦Аматол — аматі'л, -лу. 
♦Амбразура •- амбразура, -ри; 

А. ідель — щілина амбразури. 
♦Амбразурний — амбразурний. 
Амбулаторна — амбулаторія, 

-рії. 
Амбулаторний—амбулаторний; 

А. прием—амбулаторне приймання. 
♦Амчиак — ачоніяк, -ку. 
♦Аммснал — амоніл, -йу. 
♦Амплитуда движсния— амплі¬ 
туда руху. 
♦Ампульна— ампулька^ -кп. 
Ампутировагь— ампутувати, 

відти піти! 
♦Амуниция—амуніцій, -ції. 
♦Амуничение — зашивання. 
♦Амуничить — зашОрувми. 
♦Анализ — аиаліза, -зи. 
♦Ангар — ангар, -ру. 
♦Анемометр - анемометер, -тра. 
♦Днилин — айліна, -ни. 
♦Анкер — інкер, -ра. 
♦Анкерний — інкерний; А. кол 

—анкерний кілок. 
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Анкета Арьергардонй 

Анкета — анкета, -ти. 
♦Антабка — аогібка, -ки. 
♦Антенна — аптана, -нц. 
♦Антимоний — аятииОпій, -нію. 
♦Аппарат — апарат, -ту; А. дьі- 

мовой—апарат димовий; А. лета- 
іельннй—літний апарат; А. пар- 
тийний— апарат партійпий, А. 
поли гнческий — апар&т політич¬ 
ний; А.. телефонний, конечний— 
— апарат телефонний, кінцевий. 
♦Аппаратная двукодна—апа¬ 

ратна Ьїдка. 
♦Аппарель — анарнля, -лі. 

^♦Апроши — апроші. 
Аптечньїй — аптечний; А. дву- 

колка—аптечна бідна. 
Арест — арешт, -ту; домаш- 

ппй арест—домОвий арешт. 
Арестант — арештант, -та. 
Арестантский — арештінт- 

ський; А. отделепие—арештант¬ 
ський відділ, -лу.[8аарештува'ішя. 
♦Аресто ванне — арешту ваїшя, 
♦Арестовачний — заарештова¬ 

ний. арештований; книга аресто- 
Еаннит — книга заарештованих. 
♦Арестовать, заарестовать, 

арестовьшать — арештувДти, за¬ 
арештувати, заарештовувати. 
♦Арка — лук, -ку. 
♦Аркан — аркін, -па; А, фу¬ 

ражний— ужисько, -ка. 
ч *Арчатура — риштунок, -пку. 
♦Арматурний — риштункОвии; 

А. список—риніту нкОвий реєстр. 
♦Армеец — армієць, -мійця. 
♦Аршин — ірмія, -ції. [вона. 
♦Армия Красная — А'рмія Чер- 

♦Армейский — армійський, вій¬ 
ськовий. 
♦Арсенал -і- арсенал, -лу. 
♦Арсенальний — арсенальний. 
♦Арсин — арсен вОдепь, -дня. 
♦Артиллерист — гарматник, -ки. 
♦Артнллерия — артилерія, -рії; 

А. баталноивая—батадьйо’пова ар¬ 
тилерія: А. дальиобойная—дале¬ 
кобійна артилерія, А. дивнзиоп- 
пал—артилерія дивізійна; А. ве- 
иитная — артилерія зенітна; А. 
коппая—артилерія к ниа; А. кре- 
посіная—артилерія фортечна; А. 
особого назначений — артилерія 
особливого призначення; А. поло¬ 
вая—артилерія польові; А. пол¬ 
ковая—артилерія полкові; А.про- 
тивоштурмовая — щштиштурмова 
артилерія; А. сопровождеаїш — 
артіїчер я супровідна; А. трактор¬ 
ная—тракторна артилерія; А.траи- 
шейная — траншейна артилерія. 
♦Артиллерийский — артилеріїї- 

ний, гарм&тпий; А-я панорама™ 
—артилерійпа панорама; А. под- 
готовка—аріилкрійпа підготОва; 
А-ая разведка—артюіерііша рОз- 
відка; А ая часть—гарматна ча¬ 
стіша; А-ая школа — гармітна 
школа; А-ский огонь—гармітяші 
вогОнь; А-ский парк—аршаерій- 
ний парк; А-скпй полк—гармат¬ 
ний полк; А ское довольствие — 
артплерійне постачання. 
♦Арчак—лекчпк, -ка. 
♦Арьергард — ар’сргірд, -ду. 
♦Арьергардний—ар’сргардовий; 

А. бой—ар’ергардОвий бій. 
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Ассигновапие Азрофотографпя 

Ассигнование — астггкуьінпя. 
Ассигновать — асигнувати. 
Ассигновка — асигвіта, -ти, 

асигнування. 
Ассистент — асистент, -та. 

♦Астролябия — астролябія, -бії. 
♦Астрономичесний— астроно¬ 

мічний; А. пункт — астрономіч¬ 
ний пункт. 
♦Асфальт — асф&ньт, -ту. 
Атава — отава, -вп. 
♦Атана — атака, -ки: А, вне- 

зишая— ат4ка нагла; А. вовіхуш- 
ная—повітряні атЛка; А газоба¬ 
лонная—атака газобалонна; А. га¬ 
зовая—ат&ка газова; А. минная— 
атіка мінна; А. облаком — атака 
хмАрою; А. огнеметная — атака 
вогнеметна; А. ответная — атака 
зворбтна; А. простая—атака зви¬ 
чайна; А. рсшптельвая—атіка рі¬ 
шуча; А. сквозвая—атйка крій¬ 
ся; А. стремительпая—наьДльпа 
атака; А. фланговая — ат&ка флан¬ 
кові; А. фронтальная — атіка 
фронтальна; возобновить Атаку— 
відновити атаку; провзводить А. 
— робити, переводити атаку; 
контратака— контратака. 
♦Атаковать, атановьівать — 

атакувати, атаксвувати. 
♦Атакованньїй — атакований. 
Атлетика — атлетика, -ки; А. 

легкая—атлетика легкі; А. тя- 
жедая—атлетика важка. 

♦Атмосфера — атмосфера, -ри. 
♦Аттестат— атестат, -ту; А. 

денежпнй—атестат грошовий; А. 
па гшльное довольствие—атеетіт 
па милове постачання; А. на чай- 
пое довольствие — атестйт на 
чайові постачання; А. продоволь- 
ственпмй — атестат харчовий; 
А. фуражний — атестіт фураж¬ 
ний. 
♦Аттестационньїй — атестацій- 

пий; А. комнесня —атестадійпа 
комісія; А. соответетвпе—атеста- 
ціина відповідність. 
♦Аттестация — втестацГя, -дії. 
♦Аттестовать, аттесто- 

вьпать — атестувати, атесту¬ 
вати. 

Аттестованньїй — атестіва- 
ний. 

Аукцион — авкцііе, -ну. 
♦Ацетилен — ацетилен, -ну. 
♦Азродром — аеродрбч, -му. 
♦Азронавигатор—ьеронавігатор, 

-ра. 
♦Азроплан — аероплан, -ну; яро- 

тивг азропланвая установка—нро- 
тпаеронлйпне уставлення. 

*Азрос’емка— аероздійм&ппя. 
♦Азрофотос’емка — аерофото¬ 

графування. 
♦Азростат — аеростат, -ту; А. 

привязной—аеростіт прив'язний. 
♦Азрофотография — аерофото¬ 

графія. 



Баба Батальо 

! Баба — біб а, -би. 
“Бабка (надкопьітная 

кость) — ййбка,-ки; (неболь- 
шая паковальня) -бібка,-кп. 

* Багор — очспа, -пи. 
♦Бадья — цебер, -бра. 
“База — база, -би; Б. операци- 

ониая—база операційна; Б. пе¬ 
редовая—біза передові; Б. про- 
довольственпая—шва харчова; Б. 
проиежуточвая — біза прозлжші; 
Б. фронтовая — біза фронтові. 

Базироваться — базуватися. 
♦Базис — б&за, -зд. 
♦Бак— бак, -ка. 
♦Баклага — боклаг, -ту. 
Баклажна — боклажок, -жка. 
Балахон — балахон, -па. 
♦Балда — дбвбня, -ні. 
♦Балнстит — балістит, -ту. 
♦Балка [мн-Ж.) —трям, -му; Б. 

(потолочная)—сволок, -к»; Б. 
(топогр.),—балка; Б. переводи ■ 
на— слиж, -жа; балочнеє отрооиие 
(моста) — тряцові мостові будбва. 
♦Балласт — баласт, -ту; (для 

судов) с.аі»ур,-ру. Г 
♦Баллистина гбалістика, .-ки; Б. 

впешняя—балістика зовнішня. Б. 
веутренпяя— балістика середина. 
♦Баллистичесний - балістичний; 

Б. волим — балістичні хвилі; Б, 
дансьіе — балістичні дапі; Б. кв- 
чества—балістичні якості; Б. све- 
дения балістичні відомості. 

♦Валлон — баліп, -ну. 
*Балочньій — трямоййй. 
♦Банда — ватііга, банда. 
"Бандаж —(колеса) шина, -ин; 

(проволочньш) по'в’язь, -зя. 
Бандитизм — бандитизм, -зму. 

‘Банка — бійка, -ка; Б. жястя- 
ная — бляшанка; Б. мившій — 
мінний кущ. 
♦Банкет — вистушса, -ки, 
♦Баннин — щітка, -йи; Б. рая- 

рядпик — щітка розрядник, Б. 
щетинний — щітка волосяні. 
♦Банно-прачешно дезанфекци- 

онньїй отряд — п&зне-прільно- 
дсзппфекційшій відділ. 
♦Баня — лазня, -ці. 
♦Барабан—барабан, -на, Б. лим- 

ба — барабан лімбу; Б. отража- 
теля — барабан відбивача. 
♦Барак — барік, -ка. 
♦Барашек — баранчик, -ка; Б. 

важішпой —затискний баранчик. 
♦Баржа — біржа, -жі. 
♦Барка — біірка, -ки. 
♦Баркас—баркіс, -са. 
♦Барометр — барометер, -тра. 
Баррикада—барикада, -дії.. 

♦Барьер — бар’єр, -ра. 
♦Бастион — бастііи, -су. 
♦Батальон — батальйон, -ну; Б. 

понтонний — батальйон понгів- 
нейї Б, саперний — батальйон 
саперний; Б. свяви — батальйон 
звязку. 



Батальонвнй Бвявнхадпьш 

♦Батальонний—батальйбиовий; 
Б. артиллерия — батальйойова 
артилерія; Б. резерв — батальйо¬ 
ні» ва резерва, по-батальопш) — 
батальйонами. 
♦Батарейний — батерійпий; Б. 

очередь — бате рій Па чергі. 
♦Батарея — батерш, -ріі; Б. 

аккумуляторнан-—батерія акуму¬ 
ляторна: Б. гаубичная — гавбич- 
иа батерія; Б. горпая — батерія 
гірська; Б. замаскнрованная — 
батерія закасківашц Б. ковпая — 
батерія кінна; Б. ложпая — ба¬ 
терія ^фалмяйва; Б. тяжелая — 
батерія важкі; „Батареєю (ору- 
диями), нравое (левое), огонь" — 
„Батеріею (гарматами), права (лі¬ 
ва), вогбнь". 

Батман (толчон)—батміп, -на; 
„Б. палево41 — „бігмапа вліво"; 
„Б. направо"—„бітчіна вправо". 
♦Барометр—барометер, -тра. 
♦Башенка — віжка, -ки. 
♦Башенньїй — вежа чи; Б. ору¬ 

дне — вежові гармата; Б. уста¬ 
новка — вояшяа уетіва. 

Башльїк — башлик, -кі. 
♦Башман—черевик, -ка; Б. (на¬ 
конечник на свае ) — яіківка, 
-ки: Б. кояинпий — черевик.шкі¬ 
ряний; Б. торма-.пнп — гальмо¬ 
вий черевик; Башмачний тор¬ 
кав — черевігї де гальмі. 

Блши.і — вежа, -жі. 
Бдительность—чуйність, -по¬ 

сти, нев^илу шість, -щости; (за- 
ботливость) — дбайливість, 
-восіи. 

Бдитєльньій — чуйний, невси¬ 
пущий; {заботливьш)—дбай¬ 
ливий. 
♦Бебут — беОут, -ту. 
' Бег — біг, -гу; Б на лнжах — 

бігання лижвами; Б. екорогт- 
енй — біг па швидкість; Бегом 
марш - бігОм руш; бегучий у8вл— 
бігу чий вузол; находиться в бе¬ 
тах — бути гті сачом. 

Бегать — бігати. 
♦оегльїй — утікОч, -чі; побіж¬ 

ний; Б. осмотр — побіжний 
бгляд, -ду; Б. огонь — перебіж¬ 
ний ВйГІНЬ. 

Бегство — утікіння, утеча, 
•чі; обратнть в б. — погнати в 
рбзтіч; обратнться в б. — повер¬ 
нути навтіки. 
♦Бегун — бігун, -на. 
Бедро — стегно, -па. 
Бедствие — лихо, -ха, біді, 

-дй; Б. пародпое — лихо нарід- 
нс; Б. общйственноо — лихо гро- 
иідське. 
♦Без разделений — бея піділу. 
♦Безбрустверньїй—беябрустве- 

ровпй; Б. окоп — безбрустверо- 
вий шанець. Г-ші. 
♦Безветрче — безвітря, тиша, 
Безвнуснмй — (о пище) не¬ 

смачний; (о газе) — без смаку. 
♦Безв лажний — бєзволбиш. 
Безвоздушний — безповітря¬ 

ний. 
Безвольний — безвб(і)льний. 

♦Безвредний — пешкідийй. 
Безвиходний — безвихідний, 

безпорідний. 



Бездействпе Бесперебойпоеть 

Бездействпе — бездіяльність; 
Б. власті! — бездіяльність вд&дп. 

*Бездорожье — бездоріжжя. 
♦Бездимний — бездимний; Б. 

нброх — бездйічшй п<5рох. 
Беззаветньїй, -но— безогляд¬ 

ний, -но, б<58 вагіння, ие вагаючись. 
Беззащитность — безвахнс- 

вість, -пости, безоборіввість. 
-вости. 

Беззащитний — бе88ахйсний, 
безоборонний. 

"Беззвучний, -но — беззьуч- ^ 
ний, -но. 

*Безмен (пружинний) — кін- 
тар, -ра. 

Безнаназанность — безкар¬ 
ність, -ности. 

Безначалие — безуряддя. 
*Безоблачний, -но — безхма¬ 

рний, -(и)о. 
Безоговорочно — безперечно. 

♦Безоласность — безпека, -кн; 
бить в б.— бути убезпечвиич. 

Безопасно — безпечне, -но. 
♦Безопасний — безпечний; Б. 

зона-—безпечна зона. 
♦Безоружний — пеоаброєшій. 
^Безостановочний, -но — не¬ 

впинний, -по, безупинний, -но. 
Безотлагательнмй, -но — не¬ 

відкладний, пильний, -но, невід¬ 
кладно, пе відкладаючи^ 

Безотлучно — певідхідно, не¬ 
підступно. 

Безрезультатний, -но — без¬ 
результатний, -но, даремний, -по, 
бЄ8 нйелідку. 

Безуспешниі), -но — мірний, 
-не, -но; надаремний, -не(о). 

Безьімянний палец — підмі¬ 
зинний о .їдець.' 

«Белила — білило, -ла. 
*Белнльная известь — хлорове 

вапно. 
*Белнть, беливать (здание)— 

бі л йти, вибіляти; Б • ить нзвестью— 
вапнити, вашіувіти. 
♦Белий — білий; Б. жесть — 

бляха, -хи. 
Белье — білизна, -пк. 

♦Бензин — бенвйна, -ни. 
♦БензинниЙ— бензииоьий.б-ная 

двуколіса — бензинова бідна. 
♦Бензиномотор — бензиномот<5г, 

-ра. 
♦Бензол — бензол, -лу. 
♦Берег — беріг, -рега; Б. об¬ 

ривистий — беріг урвистий, 
крутобережжя; Б. отвесшій — 
стрімкий беріг, стінувітий бе¬ 
ріг. 

Береза — береза, -зи. 
Березовий — береговий. 

♦Берма •— вйетушеа, -кл. 
^Бертолетовая соль — берто¬ 

летова сіль. 
Беседа — бесіда, -ди, розмо¬ 

ва. -ви. , 
Бесконечний. -но — безмір¬ 

ний, безкрайній, без мі?ри. без 
крАю. г. І 

Беспартийний — нозанартій- 
ЕИЙ. 
♦Бесперебойность—безперерв¬ 

ність, -ности. 
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Беспокоигь 

Беспоиоить — непокоїти, тур¬ 
бувати, бентежити. 

Беспорадок —пелйд, безладдя. 
Беслрекословньїй. -но — без¬ 

суперечний, безперсч. 
*Бв хпрерьівньїй, -но — бсзпе- 

рррвиийг -но, бе8перестаиь. 
•Беспрого.очньїй — бездрото¬ 

вий; Б. телеграф — бездротовий 
телегрОф. 
♦Бессрочньж — безтерміновий, 

безстроковий; Б. имущегтво — 
безстрокове майи'О; Б. отпуск - 
безтермінова відпустка. 
*Бееформенньій — безфОрмшій. 
♦Бссцвстньїй — бозкОл рний, 

бозбйрвнвй; Б. газ — безкОлір- 
ний газ. [пий, -во. 

Бесцельньїй, -но — безціль- 
"Бесшугіньїй, но — безшумний, 

-по, пегаласлйвиії, -во, без гіі- 
ласу. 

*Бетон — бетОн, -ну. 
♦Бєтоньерка — бетонярка, -ки. 
♦Бечевка—мо'туз, -зу, / швор¬ 

ка, -ки. 
Бнблеотека — бібліотека, -ки, 

книгозбірня, -ні. 
♦Бивак— бівЛк, -ку; стать би- 

ваком — стати бівіком; стоять на 
биваках — біваком стоя.и. 
♦Бикфордов шнур — ЬікфОрдів 
шнур. 
♦Билет—білет, квитОк, -тка; 

Б. отпускзой — відпускний білОт. 
♦Бинонль — бінокль, -ля; приз- 

матичеекий Б. — бійОкль приз¬ 
матичний. 

Бинт — бинт, -та. 

Блокировать 

Бинтовать—бшггувітн, обвя'- 
зувати. 
♦Бирка — бирка, -ки: карб, -бу. 
♦Битва — бій, бОю, вступить в 

битву — до бою стати. 
Бить—би ги; (кнутом)—ба¬ 

тожити, Бить задом (лягать)— 
бриніти, -ся. 

Благодарность — дяка, -ки; 
Б. в приказе — дяка в накйві; 
„Благодарим"—„щиро дякуємо**. 

Благоприятнмй, -но — спри¬ 
ятливий, -ВО; Б. условня — СПрИ- 
ятлпгі умови; Б. нсход — щасли¬ 
вий кінець. 
♦Благоустройство — доброу- 

стрій, -ою; упорядкування. 
Бланк —блйеок, -нку. 

^Блеск—блиск, -ку. 
~Блестка — блискітка, -тки. 
Ближний, ближайшай— близь¬ 

кий, пайближчий; Б, бой — 
близький бій; Б. дистанция — 
близькі дистанція; Б. огонь — 
близький вог^пь; Б. ет’евд — 
близький від’їзд; Б. разведка — 
близька розвідка. 

Близость—близькість, -кости; 
л»-близости — поблйзу. 
♦Блиндаж — бліндаж, -жу; Б. 

легкий — легкий бліндаж. 
♦Блиндировать — бліндажувйтп. 
♦Блиндированньїй — бліядажб- 

ваний. 
*Ьлон — блок, -ка. 
’’ Блокада — блокада, -ди. 
♦Блокгауз — блокгавз, -зу. 
♦Блокировать — блокувати, об- 

ступіти. 



Віуяідать Бпй 

*Блуждать, блудить — блукі- 
тп, блудити. 

*Блуждающий — мандрівний; 
Б. дуч — мапдрівпйй промінь. 

* Бляха — бляха, -хп. 
* Бляшка — бляшка, -ки. 
Бодретвовать — не спіти. 
Бодрьій — бадьоріш; сделать- 

ся бодрее — побадьорішати. “ 
*Ьоевой — бойовий, бійннй; Б. 

втулка — бойпіїй утулок; Б. го- 
товпость — готовість бойові; Б. 
деятсльность—бойові діяльність; 
Б. одиниця — бойові одиниця; 
Б. задача — бойове завдіння; Б. 

липня — бойові лінія; Б. лпчип- 
кі — бійшій шрубак, -кі; Б. 
ось — бійна вісь; Б» плоскость — 
бійиа плАща; Б. познцил — бойо¬ 
ві позиція; Б. пружина — боЙ- 
па пружина; Б. служба пехатн — 
бойові ел жба піхоті; Б. стрсль- 
ба—бойове стріляння; Б часть— 
бойові частина; Б. щель — ббй- 
н& щілина; Б. їштаойб — бойово 
постачішія; Б. столкповопие — 
бойові сутичка; Б. взвод — бАй- 
ипй звід; Б. вирез -бАйииЙ ви¬ 
різ; Б. відступ — бійпцй виступ; 
Б. вь'\од бойка — бійшій вихід 
розбивані; Б. гробепь — бойовий 
гребінь; Б. заряд — бАйний за¬ 
ряд; Б. комплект — буйний ком¬ 
плект; Б. конь — чуштровий КІНЬ; 

Б. патрон — бойшій набій; Б. по¬ 
рядок— бойовий порядок: Б. рас- 
чет — бойовий розрахунок; Б. со¬ 
став — бойовий склад; Б. ста¬ 
нок — бойний станок; Б. устав — 

і 

бойовий статут; Б. участок — 
б -йові дільниця; Б. гази — бойо¬ 
ві гази; Б. действия—бойові дії; 
Б. припасьі — бАйпі приііісп; Б. 
свойства — бійні властивості; Б. 
форми строя—бойова фірма ладу. 

*Боевик — бойовик, -кі. 
*Боен — розбнвач, -ча. 
♦Боєприпаси — бАйпі припаси, 

-сів. 
♦Боеспособніеть —босздіт- 

еість, -ности. 
Бое позовний — боездатпий. 
♦Боец — боєць (бійця); СТОЛа- 

ііовенйе бойцов — сутичка бійців. 
*Бой — бій (бАю); Б. аван¬ 

гардний— бій авангардАвий; Б. 
арьергардннй—ар’сргардАвипбій; 
Б, артиллсрийский —: бій гарміт- 
пнй; Б. блиасішй — бій близький; 
Б, в горах —• бій у гір їх; Б. в 
лесу — 6ІЙ у лісі; Б воздушний— 
бій пові.рянйп; Б. в даселенпідх 
пунктах — бій у 8аліо дивних 
пунктах; Б. вольний —6Ш віль¬ 
ний; Б. встречннй—бій вустрІн¬ 
шій; Б. групповой — бій гру¬ 
повий; Б. иочной — їй'ший бій; 
Б. наступательпий — бій напад- 
ний; Б. обсфвнительпнй — бій 
оборАшшн; Б. открнтий — бій 
відкритий; Б. отступательшй — 
відступний бій; Б. прзднамереп- 
пнй — бій навмисний; Б. руко¬ 
пашний — бій рукопашний; Б. 
уличпмй—бій вуличний; Б. шти¬ 
ковий — бій багпетАвпй; боєм 
управлять—керувати бАєн; често 
б. — бойАвшцв. 
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Гюйпнца Біфозда 

Бойница — бійниця, -ці, Б. от- 
кріітая — бійниця відкрита; Б. 
покритая — бійниця вкрита; що¬ 
ки бойшши — щЗки бійниці. 

•'Бойня (скота)—різниця, -ці. 
Бон — бік (ббкуЬ 

*Боковой — боковий, бічний; 
Б. ветер — боковий вітер; Б ли- 
нейка (в ятере)—бокова лівій¬ 
ка; Б. кришка — бокові покриш¬ 
ка; Б. щель — бокова щілина; 
Б. охрапенпе — бокова охорЗпа; 
Б. авангард — боковий авангірд; 
Б. виступ — боковий виступ; Б. 
наблюдательпнй пункт — боковий 
стежовий пункт; Б. отряд — бо¬ 
ковий ваг/н; Б. иерекдючатель 
(тєл.) — боковий перемикач; Б, 
уровьнь — бокова позсмииця. 

Бокс — бокс, -су. 
♦Болванка — иідібок, -бка. 
Болезнь—хворііба, -би, хво¬ 

рість, -рости; Б повальная-—по¬ 
шесть, -ти. 

Болеть (бить больним)—хво¬ 
рувати ва іцо, нездужати па що. 
♦Болотистий,^ болотний — бо¬ 

лотистий, болотяний; Б. нест- 
иость — болотиста місцевість; 
Б. место — болотисте місце, бД- 
гдище, -ще; Б. газ — болотяний 
гав. 
♦Болото — болДто, та; Б не- 

приходимое — непрохідне болото; 
Б проходимое—прохідне болото. 
♦Болт, болтнк—прогбппч, -ча; 

Б. крепительннй — прогонич за¬ 
кріпний; Б. ноджишьй—прогонич 
притискний; Б. стяжной — нропі- 

пич стяжний; Б. шарнирвнй — 
суставвйй прогонич. 

*Болтать,-ся—(о іжидкости) 
бовтіти, -ся; хитітися. 

Больничний надзиратель—до¬ 
глядач ( ча) шпиталю. 

Больной—слабий, хворий. 
Большевизм—більшовизм, -му. 
Большевин—більщовйк, -кі. 

♦Большой — великий; Б. лопа¬ 
та—велика лопйта; Б. иалец— 
великий пілець; Б привал—ве¬ 
лика ппстбяшса, „Больший ход“ 
— „Збільшити ходй“. 
♦Бомба — бомба, -би; „Бомбей1* 

{команда) — „Б"!мбоіо“ 
♦Бомбгрдирование —бомбарду¬ 

вання. 
♦Бомбарднровать — бомбарду¬ 

вати. 
♦Бомбить — бомбувати. 
♦Бомбовоз — бомбовіз, -вбза. - 
♦Бомбомет — бомбомет, -ту. 
♦Бомбард'ровочнмй—бомбардД- 

вий; Б.самолет—бомбардбвші лі¬ 
так. 
♦Боннет — бонета, -ти. 
♦Бони (мпст.) {множ.) — 

заплавемь, -впя. 
♦Берн—ббрп, -иу. 
♦Боров {печной)—лежак, -кі. 
♦Борода — борода, -ди. 
♦Бородка — борідка,^ -ки; Б. 

трубки ударника— борідка труб¬ 
ки ударника. 
♦Бородон {пробойка у сле- 

сорті) — проббець, _ -бійця. 
Борозда — борозиі, -Й; рів¬ 

чачок, -чкі. 



Бороздка Бросать 

♦Бороздка — рівчачок, -чкА. 
Борона — борона, -нй. 

’Борт, бортин (понтона, 
лодки, пла т/>ормьс)—Обла¬ 
вок, -вка; (плптья) край, Б. 
еткадной — Облавок відкидний. 

Борьба — боротьба, -би. 
♦Бот—бот, -та. 
Ботинки — черевики, -кіз. 
Боченон — барило, -ла, ба¬ 

рильце, -ця. 
4 Бочка — ббчка, -ки; (ав.) — 

перек&т на крилі, 
Боязливость — полохливість, 

-востн; боязкість, -кости. 
*Браі овать — бракувітп; -ван¬ 

ний — браківаиии. 
♦Брандвахта—брандвахта, -ти. 
*Брандер — брАндер, -ра. 
♦Брандспойт — внпрітскувач, 

-ча. 
Брать, взять—брАти, узяти; 

брать ногу — узяти пігу; брать 
в вилку—брати у “шпик. 
♦Браунинг — бравший, -га. 
♦Бревенчагьій — брусовапнй. 
♦Бревно — колода, -ди. 
Брезент — брезент, -ту; Б. 

ведро—брезентове відро! 
♦Брезентовий — брезентовий; 

Б. накидка —- брезеитопий плащ; 
Б„ чохол—брезентовий пскрнвець. 

*Бр шь — вилом, -лому. 
♦Бригада — бригАда. -ди; ка- 

валернйская бригада—кінна брп- 
гАда; Б кондукторская—кондук¬ 
торська бригада. 
♦Бригадир — бригадир, -ра. 
♦Бризантний — брнзйнтовий; 

Б. вещество — бризантова речо¬ 
вина; Б. снаряд — бризаитовий 
гармАтень. 

Бровка —кант, -та; (шляягу’, 
греблі) — тор. 

Врод —брід, брііду; Б. кокони 
— брід кшний; Б. пеший — брід 
ПІШИЙ. 
♦Бромбензилцианид—бромбеп- 

8ИЛЦІЯН1Д, -ду. 
♦Бронебойний — паииеробійний. 
Броневой, броненосний—пан¬ 

церний; Б. дрезина, бронедрв8и- 
иа — панцерна дрезина, панцеро- 
дрезина; Б. нашиаа, бронемаши¬ 
на — пАпцериа машина, панцеро- 
машйна; Б. площадка — пАпцерна 
платфбрма. панцероплатфїрма; 
Б, часть — пАпцериа частина; 
Б автомооиль — папцерщій авто¬ 
мобіль; Б. поезд, бронепоезд — 
панцерний пбїзд, панцероноїзд; 
Б. паровоз — пАнцеринЙ паротяг; 
Б. щит — пАпцерний щит; Б. си¬ 
ли, бронесили — нАицерпі сиди, 
панцеросйлн. 
♦Броиеносец — нАпцерннк, -ка. 
♦Бронированний — панцерАва- 

иий; Б пбвозка — папцерАвапцй 
віз. 
♦Броннровать — панцерувати 
♦Бронзовий — епйжбвйй; Б. 

втулка — спнжовйй утулок, -лка; 
Б. колонка — спижовА колінка. 
♦Броня — пАицер, -ра. 
♦Бросание — кидання. 
^Бросать, -ся, бросить, -ся— 

кидати, -сят кинути, -ся, (швьір- 
ком) шпурля'ти, шпурлнти; бр> 



% • 

Броском 

сигься в штики — вдарити па 
багп^тп. 
Боосном — ПЙВКИДЯ, кидькомі. 

♦Бросок — кпдь, -дя. 
♦Брус, брусок—брус, -са, бру¬ 

сок, -скі; Б. угольпнй (& сєче- 
пии)—брусок кутовий, Б. уголь- 
имй—вугільний брусок; Б парал- 
лсльеие—бруси ріішолежпі. 
♦Бруствер — бруствер, -ра; 

Б. скат — схил бруствера; без- 
брустверний окоп — бсзбрустве- 
ровій Шіїнець. 

Брь'зга — бризка, -ки. 
♦Брьізгалка — бризкалка, -ки. 
♦Бризгать, бризнуть — бризка¬ 

ти, бризнути,прискати, приснути. 
Брикать, -ся — брикати, -ся. 
Брюки — штани, -нів; Б. па 

випуск — штани поверх халяв; 
Б. псподние - спідні Дшт&іш); 
бршчпий рс.чень — очкур, -рі. 

Брюшной—черевний; 6. мшц- 
цьі — м’язи животі; Б. пресе — 
черевний прес; Б. тиф — черев¬ 
ний тиф. 
♦Бугель — рйжва, -ви. 
♦Бугор — горб, -ба. 
♦Будка — будка, -ки; будка- 

г])иб- будкал ррО.^ 
♦Бу'ен, буй—-сучка, -ти. 
♦Буєран — байрак, -ки. 
♦Букса — віспнйцв, -ці. 
♦Буксовий — ьісяийчвні; Б. 

вкладиш — вісяпйчний вклідень. 
♦Буксир — годівник, -к4; взять 

па буксир—заіалюваги. 
♦Булижник — брусовий кйміиь, 

-меня, брукняк, -к4. 

Бнстроходнуй 

♦Бумага—пашр, -перу; Б. граф- 
ленпая — ліяієниЙ напір; Б. ко- 
пировальная — копіювальний на¬ 
пір; Б. масштабная — и рйльпнй 
папір; Б, пероводшія— перебив¬ 
ний папір; Б. входящая—вступ¬ 
ний папір; Б. исходящая— ви¬ 
хідний папір. 
♦Бумазейное кольцо — барха- 

пове КІІЬЦН, -ця. 
♦Бунтик — скрутеиь, -тия. 
♦Бура — бурі, -ри. 
♦Бурав — свердел, -дла. 
♦Буровая скважкна — свердло¬ 

вина, -пи. 
♦ьуссоль — бусо'ля, -лі. 
♦Бут — бут, -ту. 
♦Буфер — відіїру жпик, -ка; Б. 

рессорпнй — відпружішк ресор¬ 
ний. 
♦Буферний — відпружиикбвий; 

Б. тарелка — відпружпикьва та¬ 
рілка; Б. шайба— відпружпикіїва 
шайба; Б-не вплн — відпружни- 
кова розвилка; Б. пажим — від- 
пружниковий натпск&ч. 
♦Бухта—зат^чина, -пи; (ікана¬ 
та)—кі^йла, -ли. 
♦Бушмет — (для пики) стро¬ 

мило, -ла, 
♦Бук—бик, ,-каі 
^Бистро — швидко, хутко. 
♦Бистрота—швидкість, -кости, 

хуткість, -кости; Б. маржа — 
швидкість руху. 
♦Бистроходний—(о лошади) 

прудкоб/жшій: (о пароходе) 
швидкоплавний; (об автомо- 
биле) швидкоїідиий; (о мо- 

Ч 



Бареж Бнт 

шорв)швндкорушниіі;(ойг агро¬ 
плане) ШВОДКОЛІТІШЙ. 
Бут — побут, -ту. 

*Бмтность—Пробування; Б. вив 

служби—пробу в<іпіш по-за служ¬ 
бою. 

Бюджет — бюджет, -ту. 
Бюро ЯЧЄЙНИ — бюрії осередку. 

в 
В. во — в, у, до, па. 
В бою — підчас б(5ю; Во вни- 

мапие прпнять—до уваги взяти; 
В двнжонші—підчас руху; В дли- 
ну, глубппу, пшрипу — завдбаж- 
кн, завглибшки. завширшки; 
В накидку — паоиашкн; В от- 
пуск увольнсшие — у відпустку 
звільнення, В прнказе—в накізі; 
В расход — па ви іііток; В соб- 
ственпме руки — у влікпі руки; 
В составе—в складі; В строю — 
в ладу. 

Команди: 

*„В атаку за шюй" •— „В аті- 
ку за мною"; „Во взводную ко- 
лонпу" — „В чотову колону"; 
„В липню марш (стройся)" — 
„В лінію руш (ладнайсь® „В пе¬ 
редки, вперед (назад) марш“ — 
„На передки, вперед (паз&д) 
руш*4; „В иолвипада коли** — 
„В піввипадом коли"; „В поход- 
ную колонну стройся (шагом 
зіарш)4* — „У похідну колону 
ладнайсь (кроком руш)"; „В рот¬ 
ную липню стройся" — „В со- 
тенв лінію ладш!йсьи; „Б ружье“ 

«До збрбї"; „В руку1* —„В 
руку'й „В стайку" — „Зграєю**; 

,,В цеш»“ — „Ро,8СТрІЛЬПЄЮ“; 
„В штшш“ —„На багнети". 
♦Вага — штельвага, -гп. 
♦Вагенбург — вйгенбург, -гу. 
♦Вагон — вагон, чіа; В. кри¬ 

тий—критий вагон. 
♦Вагонет, -на-—вагонета, -ти. 
♦ВажньїЙ — важливий; В. про¬ 

ступок—важлива провина. 
Вазелин — ьазсліпа, -лиш. 
Вакансія — ва канеш, -сії. 
Вакантний — вільний, вакант¬ 

ний; В. должвіїсть — вільна по¬ 
сада. 

Вал, вали; — вал, -ла, валок, 
-лкі; Валик безопаспости — ва- 
лбк безпеки; В. крила (вседле) 
- валбк крила; Валик подающего 
механизма — валбк подавального» 
механізму; Валик с конической 
шестерней — накрутка. 

Залежний—лймань, ~пи, суш¬ 
няк, -ку, {мелкий)—хмиз, -зу. 

Вапвн(упряжн.)—брчш;,-ка. 
Валенон, -ки — віл я п ці,-дів, 

повстянки, -пок. 
♦Вальковий крюн:— орчиковий 

гак. 
Валяться (о лошади) — ка¬ 

чатися, валятися. 
Варежни — рукавиці, -вйць. 



Батерлиння Веревка 

♦Ватерлиния — водокрес, -су. 
♦Ватерпас — ґрунтвага, -ги. 
* Вахта — віхта, -ти. 
♦Вахтер — віхтер, -ра. 
♦Вбивать, вбить — забивати, 

забити. 
Вверенньїй — доручений. 

♦Ввинтной — уґвингпйй; В-ое 
дно — тґвиптнй дпо, 
♦Ввинчивать, -ся, ввинтить, 

-ся — угвинчувати; -ся, угвин¬ 
тити, -ся. 

Вводить, ввести—(у)ввбдити, 
(у)ввести. 

Вводить лошадей — заводити 
КОПІ. 

*Вводньій — ^нускпїій, додат- 
Ко'віІЙ, ВЬтуПЩІЙ; В. приВОД- 
упускпий провід; В. зад а іще — 
додаткове завдання. 
♦Вдавленность — втйсненкть. 

-ности. 
♦Вдвигать, вдвинуть — всува¬ 

ти, всунути. 
♦Вдвижной — всувний. 
Вдоль—(уівподбвж, (д’)вздовж. 
Вдумчивость — вдумливість, 

-БОСТИ. 

Вдихать, вдохнуть — (у)вдп- 
х&тн, (у)вдотнути. 
♦Ведение — провадження; В, 

огня — провадження вогню; Веду- 
щнй огонь — то стріляє. 
♦Ведомость— відомість; В. ве- 
щевая—відомість речові; В. де- 
ясжная—відОмість гротові; В. ко- 
вочпая—відомість підковування; 
В. постовая— вігОмість стійкова; 
В. сугочная — відомість добова; 

В. распределительпая —відомість 
розподільча; В. частей — відо¬ 
мість частин] 

*Ведомство~уряднпц,тво,-цтва; 
В. воздушного флота—урядпиц- 
тво повітряної флОти; В, морское 

урадпицтво морське; В. сухо¬ 
путнеє — урядництво суходільне. 
♦Ведро — ьідрО, -р&; В. Оро- 

зеитовое—брезептОве відро: В. во- 
допойпой — відро папувальце. 
♦ВедущиЙ — тягоьнй, напрям- 
шїй; В. ось —тягові вісь; В. по¬ 
ясок—наирячнйй поясОк. 
♦Веер — віяло, -ла; В. парад- 

лельннй — вілло рівнобіжне; В. 
расходящийся — вілло розбіжне; 
В, сходящийся — віяло збіжне. 

* Величина — величина, -пн, ве¬ 
ликість, -кости; В. масштаба Дї 
великість мірила. 
♦Велосипед — велосипед, -да. 
♦Венец — вінець, -іщя. 
♦Венон — віибк, -яка. 
♦Вентиль — вентиль, -ля. 
♦Вентилятор — вітрогщ, -гону, 

вентилятор, -ра. 
♦Вєнтияяция —провітрювання, 

вентиляція, -ції. 
♦Зенчатьій — віичістий. 
♦Венчать — віпчіти; (крьішу) 

укривати, покривати; В. воронку 
-ВІЗЧІТЕ вирву. 
♦Венчин — обідець, -дцл; В. 6о- 

евой личинки — обідець ббйцого 
шрубакі. 
♦Веревка — мбтуї», -за, шворка, 

-ки; В-ки с грузикахи—мотузки 
з тягарцн'ми. 



Воревочпмй Ветеринарний 

*Веревочний — мотузяний; В. 
кольцо—мотузяне кільце. 

*Веретеяное масло — веретен¬ 
не мастило. 

*Веретено — веретено, -на. 
*ВерКИ — БЄ[КЦ.. 
*Вероятность — (й)імовіУ вість, 

-ности, В. попадання—імовірність 
влучення, влучання. 

*Вероятньій — (й)імовірний; В. 
отклопение — імовірний відіил. 

*Верстак — варстДт, -ту. 
*Верстовна— верстівка, -кп. 
*Верстовой — верстовйй; В. 

столб—верства, -ви. 
^Вертикаль — прямої не, -су. 
^Вертикальний — прямовисний; 

В. вираж — прямовисний ьірДж; 
В. наводка — прямовисне наці¬ 
лювання. В. пази — прямовисні 
ґари; В. стеніш — прямовисні 
стінки. 

*Вертлюг —(ївороть, -ТИ; В, с 
ішд’ємним мехаиизмом — «івороть 
із підіймальним механізмом. 

* Вертушка — млинок, -нка. 
*Верфь— корабельня, -ні. 
Верх—верх, -ха, вершок, -шкД. 

*Верхний — горішній, верхній; 
В. »жпо — верхнє вікно; В. паз — 
верхня ґіїра; В. пальци — верх¬ 
ні пДльцІ; В. липня — верхня 
лінія: В- одежда— верхній одяг; 
В. зтаж — горішній поверх. 

*Верховой — верховий, верхі¬ 
вець, -івця; (о ветрр.', воде) го- 
ровйй. 

Верхом—верхи, (лш.)верхами. 
■Вершина — верх, вершина, (ео- 

рьі)— верховина; вершина траек- 
торин—вершіік траєкторії. 

*Вео — вагД: В. под’емний — 
підїйі'Дльна вагД; В. разршшого 
вадіяда — вагД розривного за¬ 
ряду. 

*Весло — весліі, -лД. 
Вести, весть — вести, провД- 

дигн; В. бой — провДдити бій; 
В. лошадь в неводу — вести коня 
на поводі; В. лошадь в ревних 
шєпеієлях — вести коня в рівних 
шепкеля'х; В. паблюдевяе — сте¬ 
жити; В. огопь — стріляти. 

Вестовой — посланець, -ешЬ 
*Весь» — терези; В. десятнчпмо 

— десяткові терези; В. пруяши- 
ено — кантар; В. чашечпие — 
шальки* 

*Ветвь — гДлузь, -зи, гілка, 
-кщ В. восходящая — галузь до- 
прна; В. вибрасивагеля — гілка 
викидачД: В, железподорожпая — 
8ал!зийчий рукав; В. нисходящаа 
—додільна галузь. 
♦Ветер — вітер, -тра; боковой 

В» — боковий вітер;. встречпнй 
В,—супротивний вітер; попут¬ 
ний В. — ходовій вітер; норнви- 
стнй В.—иавДльпий вітер; силь¬ 
ний В. — великий вітер; слабий 
В. — малий вітер, тиховій; уме- 
репний В. — помірний вітер. 

Ветеринарний — ветернпДр- 
ний, ветерииарський; В. ьрач — 
ветеринарний лікар; В. лазарет— 
ветеринарний шпиталь; В лечеб- 
ний пункт—ветеринарний лікар¬ 
ський пункт; В. состав—ветери- 
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Ветсшь Езрпват 

нірнпй склад; 8. часть—ветери- 
піреа частина; В фельдшер — 
встерипіриий фельдшер; В-но- 

«сапитароая служба—ветеринйрно- 
•санітірпа служба^ 
♦Ветошь — гаичір’я. 
♦Ветромер — вітромір, -рз. 
♦ВетряниЙ — вітряний; В, мель- 

юица — вітряк, -юі. 
♦Веха, вешка — тичка; -ки; 

«ехп ставить — тпчхувіти. 
Вечерний — вечірній, вечоро¬ 

вий; В. перекличка—вечірня пе- 
.реліка. 

Вешалка — вішалка, -ки, кї- 
.лік, -лкі. 
♦Вещевой — речовий; В. ведо- 

яость — речові ВІДОМІСТЬ; В. ДО¬ 
БО льст виє—речове постачання; В. 
каптенармус — речовий комірний; 
В. мешок—речові торба; В. склад 
— речовий склад, коміра. 
♦Вещество — речовині, -НЙ; В. 

брнваптнпе — брішаптова речови¬ 
ні; В. взрьшчатое—речовина вибу¬ 
хова; В. горючеє — речовині го¬ 
рюча; В. дробящее — речовині 
дробильна; В. літковоспламепя- 
ющеєся — речовині каймиста; 
8. мегательное — речовйпі ме¬ 
тальна; В. наривпое — речовині 
шцГивцД; В. отравдяющео — ре- 
■човйьі трубні; В. слезпточпвое— 
речовйиі слізві; В. удушнющее — 
Зіечовйиі задушлива; В, цечея- 
тпрующее — речовині цементу¬ 
вальна; В чихательпоо — речо¬ 
вйпі чхальна; В. ядовитое —ре¬ 
човина отруйлива. 

Вещь — річ, речи. 
Взаимньїй — взаємний, обо¬ 

пільний. 
Вззимодействие — взаємодія, 

-дії; (техн.) — взаемочин, -ну 
В частей — взаємочїш частин. 

4 Взаимоотношения — взаємини. 
*Взаимоположение —взаеадшо- 

ложеппя. 
Взбегание — збігання, вибі- 

гіння. 
♦Взвєдение— зведення; В. кур¬ 

ка—зведення куркі. 
•Взвод (часть) — чоті, -тй; 

{действие)—ш]і, (звОду), зве¬ 
дення; В. боевой — бОйїшй звід; 
В. предохранптедьнніі—запобіж¬ 
ний звід; В. управлений — чоті 
керувіння; В. охраиеніш — чога 
охпріїш; В. ударника— зведення 
удірника: «омандир взвода — 
командир чотй. 
♦ВзВИДИТЬ, ВЗВЄСТИ — 830ДИТЇІ, 

звести. 
♦Взводний — чотовий. 

Взлезанне — вилізання. 
♦Взлет — 8ЛІТ, зльіту. 

♦Взмах — пбмах, -ху. 
Взнос—внесок, -сха. 

♦Взнуздьівать, взнуздать — 
загнуздувати, загнуздйти. 
♦Взриз — вибух, -ху; обихно- 

вешшн В — звичайний вибух; 
разрабогка взрнвом. — розроблю¬ 
вання вибухом. 
♦Взривание—вибухання, ви- 

сіджувания (в повітря). 
♦Ззрьіватель — запальник, -ка. 
♦Взрмвать, вирвать — висі- 



ЕДМ" 

Вершаться 

і , 

дж]вати, висадити; скапувати, 
скоп&ти. 
♦Взруваться, взорваться — 

вибухіти, вибухнути. 
*Взрь«вчатое вещество — ви¬ 

бухова речовйиі; дробящее В. 
вещоств*. — дробильна впбухОва 
речовина; детонирующер В. ве- 
щестго — детопацпіпа вибухова 
речувпвА; бризайтпое В. вещество 
— бриваитова вибухова речовині; 
метательное В. вещество — ш- 
тАльна вибухова речошіпА. 

Взьіскание — кара, -ри; дие- 
шшлипарное В. — дисциплінарна 
к&ра. 

# Взьіснивать, взисьать — ка¬ 
рати, покарати. 

Взять — (в)узііти; В. па бук¬ 
сир — заголювати; В8ягь в вил¬ 
ку — В8ЧТИ у міжпйк; Команда: 
,-В. отолько-то коробок** — „Взя¬ 
ти стільки ось корОбок“; „Взять 
во флапг“ — „вайти в флаику“; 
В. па передки—взя'ти на передки, 
♦Взятие висоти — забирання, 

8абраппя висоти. 
*Виадун—віядук, -ка. 
♦Вибрировать—ві^рувАти. 
♦Вибрирующий — що вібрує. 
♦Вид — вигляд, «ду; фОрма, -ми; 

ВПЄШНПЙ В. — вОвБІШНІИ ЬЦГЛЯД; 

ставить па В. — давати, дАш на 
увігу; В. огня — рід вогню; В. 
поощренкй—форма заохочування. 
♦Видимость—вйдщсть, -пости. 
*ВиДИМЬІЙ — ЕНдНШІ. 
Видоизиенять, гидовзменить 

— змінити, змінити. 

ІЗинт 

*Визир — прозірник, -кА. 
*Визйрование—збрещія; В. кру¬ 

говеє — Кругове 8(ІрЄШіЯ. і | І 
Виз.'ровать. провизировать—- 

вАрити, прозорити. 
Визирное прнспособление— 

пристрій вірніїй; визпрньїй ті- 
струмспт — струмент нірпнй. 
♦Вилка — розвилка, -кп; мія:- 

пйк, -к&; В„ соедишітельной план¬ 
ки — розвилка влучпАї іілАвкир 
В. десяти делсппая — досятипо- 
ділковий мілшйк; взять в вилку— 
взяти в міжпйк; В, пятиделен- 
ная — п’нтиподілкоьий^ ліжник; 
предел вилки—границя міжника. 

Вилообразньїй —■„ вилкуватпй^ 
*Вилм (ми.) — вила (вил); 

розвилка, -ки; В. буферине — 
рАзвилка відпружникова. 

Виновньїй — провинний, вину¬ 
ватий. 

Виноградник — виноградник^ 
-на. 

"■Бинт — ґвинт, -та; В. впу- 
трепвий — гвинт середовии, В. 
вертикальний — прямовисний 
ґвинт; В, дверин — ґвднт дверок; 
В. важцщой — затнпшйй гвинт: 
В. наружвий — зверхній ґвинт; 
В. пагяжпой — натяжний ґвкпт; 
В. под'емеого механпзма — Гвинт- 
підіймального механізм}; В. при- 
жимной — ґбшіт притискний; В. 
регулирующий — регуляційний 
гвинт; В. с маховичком — ґвинт 
8 маховичком; В. упора — гвинт 
упАри; В. установочний — івинг 
устанАвппй; В. хвостовой — хво- 
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ютовий гвинт; 8. ходавой-гвинт 
ходовий. 
♦Винтовиа—Гвинтівка, -ки. 
*Винтовой —Гвинтовий;1 В ли- 

ішн — гвинтові лінія; В. иарез- 
ка — гвинтові різь; В. висту¬ 
пи — гвинтові виступи. 

*Винтовочний — гвинтівчіний; 
В. порох — ҐЕИНТІВЧІННЙ Нормі, 
іійрох до гвинтівки. 

*Винтообразньій —ґиинтувітпй. 
*Вираж — віріж, -жу: В. верти¬ 

кальний — прямовисний віріж; 
В. пологий — віраж рол&кпстий. 
♦Виридиновая желтая — яців- 

то-8Єленлва фарба. 
*Виридиновая коричневая — 

рудупато-зелеаяза фірба. 
Висеть — висіти, звисати. 
♦Вис — звис, -су. 
♦Висячий — висний, В. лампа— 

виспа лп'мпа; В. замок — ко кіл¬ 
ка; В* траверс — впсні тріверза. 
♦Виток, (лн.) витки — звій, 

звою, зв«5ї; Витки поршпя для 
сцепдеиия со стволом — зв<ії то¬ 
локу ДЛЯ ЗЧ1ПЛ0П0Я 8 ЦІВКОЮ. 

♦Витой — кручеций, звиваний; 
В. вьірези — кручені ВІфІЗИ. 

* Ви ца — каблучка, -кн; (пру- 
тяная)—гужівка, -ки. 

Вклад — вклад, внесок, -ска; 
В. сум ми — вкладення грошей. 
♦Вкладной— вкладний; В. дос- 

ка — вкладні дошка; В. ящик— 
вкладні скринька. 
♦Внладьівание — вкладання; В. 

в котел — вкладання у казан. 
^Вкладиш — вклйдень, -дня; 

В. буксовий — вівянйчпий вкді- 
дйпь; В. с зубчаткою — вкладень 
із трнбкік. 

"Вклинемие — вклинення. 
♦Включать, -ся, внлючить, -ся, 

(техн.)—ЕМИКІТИ, -ся,увімкну¬ 
ти, -ся; (# список) — яано'сити, 
занести. 
♦Внлючеиие — (техн.) вми¬ 

кання, увімкиепнл; (в список) 
занесення. 
♦Внолачивать, вколотить— ва- 

бивітн, вабити. 
♦Влага— волога, -ги. 
♦Влагоупорннй — вологотрив- 

кпй. 
♦Владение — володіння. оруду- 

ваипя; В, оружием — орудування 
8бр(кіО. 
♦влідеть —володі ги, орудува¬ 

ти; В. оружием—орудувати збро¬ 
єю; искусно владеющлй — Що 
вміло орудує. 

*В*:" ажньїй, -но — вологий, -го. 
В. леть — вліда, -ди; В. граж- 

данская — цивільна влада. 
Влево — вліво; ,,Влево отдель- 

ное дерево. Левее на два паль- 
ца —цепь - 14. Наводить в сере¬ 
дину цоли“ — '„Вліво окреме де¬ 
рево. Лівяп на два пальці — 
р«5зетрільня — 14. Націлювати в 
середину ціли". 

Влияние — вплив, -ву; (о рв- 
ке) — впадання. 

Влиять — іщлидЙи. 
♦Вмести нищ е — вмістище, -ща. 
♦Вмятость — вдавлепість, -по¬ 

сти. 
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Водораздельвая липня Вае 
__і---,.. _ - 

^ Вне — ио-за; В. бая — но-за 
боки: В. служби — по-ва служ¬ 
бою. 

*Внезапность — раптбвість, 
-ВОСТИ. 

Внезапнні, -но — раптовий, 
ріптом, наглий, -ло; В. атака — 
нігла атіка. 

Вніочередной —позапорядкб- 
вни, позачерговий. 

В не плановий — позапліповпй. 
^Внеслужебний — позаслужбо¬ 

вий. 
Внесрочное донєсение — по- 

затерчіпо'ве донееепня. 
Внешнольная работа — пога¬ 

нії {линь роббта, -ти. 
*Внеиіний — «іші$ 8В«рХ- 

иій; В. баллнетика — зовнішня 
балістика: В. вид — ябппііпній, 
зверхтй вигляд. 
. Вниманиє — увага, -ги; обра- 
тпть В. — звертати (звернути) 
увігу, заувіжитн; прошить во 
В. — взяти до уваги; ,,Вннча- 
пие“ {команда) — ,.уьіга“. 

Внимательнмй, -но—тійп:- 
пий, -по. 

*Внутренний — (у)впутршшій, 
середовіій: В. караул — внутріш¬ 
ня сторожа; В. крутость бр; 
етвера—внутрішня крутість бру¬ 
ствера; В. под’емньїй вият— се- 
редовий підіймальппй Гвинт; _В. 
порядок — внутрішній порядок, 
В. пост — внутрішня стійка; В. 
часовий — внутрішній стійковий; 
В. липня — середова лінія; В. 
служба — внутрішня служба; В. 

спайка (едпнетко) — внутрішня 
Єдність. 

Внятний, -но — вирізний, -по,, 
яснвй, -по. 

Вовлекать, вовлечь— втяга¬ 
ти, втягти. 

Зогнутгость — у(ві)гпутість, 
-тости. 
Вода — вода, -дй; В трунто- 

вая — грунтова воді; В. щітко¬ 
вая — вода питві. 

Водний — вбдшпі; В трлпе- 
порт — водний трінспорт. 

*Водогоз — водовов, -за. 
*Водоворот — вир, -ру. 
^Водогрейня [в бане) — водо- 

гр.льня, -пі. 
*Водоем — видДй.ча, -ми. 
^Водокачка — водоті'жня, -ні.. 
Водолаз — пор'ць, -рил. 

^Водолазний — нореішепії. 
Водомер — водомір, -ру. 
Водсмерний — водомірний. 

^Водомет — водомет, -та. 
*Водонепроницаеиий — водо- 
шшроннкливий. 
♦Водоотводний — водовідхйль- 

ВИЙ, ВОДІ.ЬІДШДПИГі. 

*В доохладительний — водо- 
охолодний. 

*Водппад — водоспад, -ду. 
*Водопод’емнь;й —водотяясний.. 
Водолой — водопій, -пою. 

*Водопойчое гедро — напу¬ 
вальне відро; В. кору го — напу¬ 
вальне корито. 

*Водораздел — вододіл, -лу. 
Водораздельная линия — во¬ 

додільна ЛІНІЯ. 
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Іїодоеборпші колод**-ц х_Воздухооборопа 

*ВодосЬориьій нолодец — во- 
дизбірпя. 

*Водосшв, водос«единител ь- 
шя лииия — водозбіг» водозбш- 
Н8 £1ВІЯ. 

*Водоснабжение — водопоста- 
чі'ппя. 
♦Водяной — ВОДЯНИЙ; В. охла- 
жденне — водяве охолОдж(ува)- 
«ішя; В. пар — водяві пара. 

*8оевать— воювітися. 
♦Военнослужащий — військо¬ 

вий службовець, -вшь 
♦Воєнний — військовий, воєн¬ 

ний; В. акадекия—військові ака¬ 
демія; В. игра — виОппа гра; В. 
почта — військові пОшта*. В.-воз- 
душнмй флот — ВіЙСЬкОвО-ПОВІТ- 
рлва флОта; В-но-врачебіюе за¬ 
леденив—військові лікірпя; В-о- 
гилубипая почта І— війеькОво- 
голубіша пОшта; В-о-морская 
Раб.-крест. ипспвкция — військо¬ 
во-морська Роб.-Свд. іпепекція; 
В-о обязашшй — військОво-зобо- 
в’язаппй; В-о-пршиадчое упраж- 
неппе — військово - прикладці 
нпріва; Воєнно - сапитаршй по- 
сзд — військОво-еапітір'шй пО- 
їзд; В. служба — військІві служ¬ 
ба; В-о-статистический обзор 
местврстп—воОнно-статистйчшій 
огляд місцОвости; В-о-строптель- 
яьт—війгькОзо-будївельеий; В-о- 
техпическпіі — військОво-техшч- 
ПІІЙ; В-о-учебпое ваведсние - вій- 
«ькОво-паЕЧІльппй заклад; В-но- 
фнеапсовнй — військОво-фівінсо- 
впй; В-о-химическая служба- -вій- 

ськово-хемічпа служба, В-о-хо- 
зяйотвенньїіі — військово-госпо¬ 
дарчий; В. еобьггпе — воєнна по¬ 
діл; В. положений — військовий 
стан; В„ дейотвия — воеппі д/ї; 
В. глазов’ер — ВІЙСЬКОВИЙ окомір; 
В. комиссар — військОвий комі¬ 
сар; В комиссарцат — військо¬ 
вий комісаріат. 
♦Вожатий — ироводір, -рО. 
Вождь — проводир, -ра. 
♦Вожжа — віжка, -ки, (мн.) 

віжки 
♦Возбудатель — збудник, -ка; 

В. взрьіва —збудник вибуху. 
♦Возбушдать, возбудить — 

збуджувати, вбудитк; (дяло) по¬ 
рушувати, порушити; (вопрос) 
піднічатп, підпити ( питання ■. 
♦Возводить, возвести — ьвО- 

диги, ввести, {стротпь)—буду¬ 
вати, збудувати. 
♦Возвратньїл — зпорОтний; В. 

пружина — звирОтпа пружііпа: В. 
мехапизи — зворо гний механівм. 
♦Вазвращение — вертіння. 
♦Вознишение— {мясіпо) під¬ 

вищення; {дшствив) — підні¬ 
мання, піднесення. 
♦Возвишенность — горОвппа, 

-ни. . , 
♦Возвишенчмй—підвищений; В. 

профиль — підвищений Профіль. 
♦Воздействие — ПІ ТИСК, -КУ; 

В. дисцїшлипарное — дшщшкіі- 
Ііірнии вплив. 
♦Воздух — повітря. 
Воздухооборона — повітрообо- 

рОна, -нп, . 



Воздухоплава тельпнй Вокзал 

Воздухоплава гельчьіи — по¬ 
вітроплавний; В. станція — по- 
вітроплівва стішя^ В. отряд — 
повітроплавний ватіп. 
Воздушньїй — повітряний; В. 

атака — повГгряші атака; В. пер¬ 
спектива — повітряна перспекти¬ 
ва; В. ра8ведка — повітряна роз¬ 
відка, В. сьть — повітряні мере¬ 
жа; В. яма — повітряна яма; В. 
паблюдеипе — повітряне стежен¬ 
ня; В. охрапепие — повітряні охо¬ 
рона; В, бпй — повітряній бій; 

'ї резервуар — резервуір повіт¬ 
ряний, па повітря; В. флот—по¬ 
вітряні. флбта; В. сили — повіт¬ 
ряні сили. 

Воззвансіе — відозва, -ви. 
*Возїшьій —-во'жений; В. ші- 

струмент — Вожений струмепт; В, 
вапас — вожений 8аніс, 

Возить — возити. 
Возлагать, возложить — по¬ 

кладати, покласти. 
ЬІОЗМОЖНОСТЬ — МОЖЛИВІСТЬ, 

-востн; вибга, -ги; В. наблю- 
дения — можливість стеження; 
В., стрельбн •— можливість стрі- 
ляппя. 

Возмущение —- 1) бунт, -ту; 
2) збивання, збурення; В. маг¬ 
нії гиой стреліСи — вбИЕІноя маг¬ 
нітної стрілка. 

*Воїникать, возникнуть — ви¬ 
никати, виникнути, по(в)('таві- 
пи, по(в)стіти. 

бозобновление — поновлення, 
відновлення В. огид — віднбв- 
ЛеШІЯ воглю. 

Возраст — вік, -ку, літі; В. 
призавной — призовний вік. 

*В6йлои — повсть, -ти. 
*Войлочньій — ПОВСТЯНИЙ; В. 

прокладка — повстяні періліжка; 
В. ннж—повстяний клйнтут. 

Воин — вояк, -кі (мн. вояки). 
Вчинення —військовий; В. ди- 

сциплина — військові дисциплі¬ 
на; В, повшшость — військова 
повинність; В. порядок — війсь¬ 
ковий порядок; В. понести—вій¬ 
ськова пошіеа; В. десятиборье— 
військове десятизмагіння. 

Война— війні, -пк; В. гор- 
ная — гірська війні: В. граждан¬ 
ськая — громадянська війні; В. 
маневррлпзя—маневрова війна; В. 
наступательная — нападпі війпа; 
В, оборовительная — оборони» 
війні; В. партизанекая — парти¬ 
занська війні; В. позицпошші — 
позиційна війні; В. химитєск ія—■ 
хомічна війні. 
♦Войсио — військо, -ка; войска 

вепоиагательньїе —допочічне вій¬ 
сько, войекі техннческие — тех¬ 
нічне вїйсько; обеспечение войгк— 
забезпечення вГйСька; управле- 
ппе войска^и — керування вій¬ 
ськом. 

Войсковой — військовий; В, 
начальник— військовий началь¬ 
ник; В. позиция — військові по¬ 
зиція; В. райоп — військовий 
райін: В. соедииенио — військо¬ 

ве' влука; В хозяйство— війсь¬ 
кове господарство. 

* Вокзал — двірсць валізшЬий. 



к Йодна _ 

♦Водна — хвиля, -лі; В. газо¬ 
вая— гізова хвиля; В. местно- 
сти — хвиля місцевости; В. пе- 
редатчика — хвиля передавач;*; 
В. ііригмпика — хвиля приймача- 
В. злектромлгннтная — хвиля 
електромагпетна. # 

*Волнистнй — хвилястий; В. 
липня — хвиляста лінія. 
♦Волоком тащить — перево¬ 

лікати, переволокти. 
*Волчья яма — вовча іша, вов¬ 

ківня, -ні. , 
♦„Вольно" — „Вільно44. 

Вольно, оправиться41—^Спо¬ 
чинь*4. . г 

Вольнонаемний —™ вільнонай¬ 

маний. і 
♦Вольний — вільний*, В. бой — 

вільний бій; В. дппжешія—віль¬ 
ні рухи. 
♦Вольтижировка — вольтижу¬ 

вання. , 
♦Вольтишерскос седло —СІДЛО 

вольтижорське. 
♦Вольтова дуга — Ваіьтова 

дуга. , • 
Воля — вбл’я, -лі, свобода, -ди; 

сила В — завзятість, -тости. 
♦Воображаемьій - уявлювений; 

В. плоскость—уявлювана плііща. 
Воодушевлять, вордушевить 

—- запалювати, запалити. 
♦Вооружать, вооружить — 

озброювати, озброїти. ? 
*Вооружение — зброя, г,роі; 

озброєння. , 
♦Вооруженнмй — озброєний; В. 

виводпой — озбрікпий вивідник; 

ь 7 X. 

Восиолнять 

Вооружеішой СИЛОЙ — Збройною 
силою. 

Вопрос — питаппя. 
♦Боронений — чорноблпак<5впй. 
♦Воронка — 1) вирва, -ви (в 

земле от взрьівЩ; 2) лійка, 
-ки „ 
♦Воронкообразний — лійкува¬ 

тий. 
Ьероной —вороний. 

♦Ворот — коли воріт, -рита; {в 
одежде) — кі'яір, -ра. 

Ворота — брДма, -ми. 
♦Воротник — кЛмір, -ра; В ко- 
жапньш — шкіряний КиЧІр. 
♦Вороток — к«ірба, -би. 
*Воск — віск, вікку. г 
♦Воскоька — восковий папір, 

-перу, восківка. 
Воспалсние — запалення, за¬ 

вірення 
Воспитанме — виховання; З- 

политическое — вихованця полі¬ 
тично. 

Воспитивать, воспитать 
виховувати, виховати. 
♦Воспламенение— завбгпювал- 

пя, аавбгиеппя. 
♦Воспламенитель— завбгоювач, 

♦Воспламенительний — зав«іг- 
иювальнпії; В. корпбка—8аво.т- 
яювальпа коробка. ( 
♦Воспламенйющий — 8авогню- 

вальпий; В. нехакизм — заюк- 
нювальний механізм. 

Восиолнять, восполнить—по¬ 
повняти, поповнювати: В. про- 
бед — поповнювати прогалину. 

'И5-< П 



Воспреіцать Вриваться 

Воспрещать, воспретить — 
забороняти, заборонити. 

Зоспрещение отлучек со дво¬ 
ра — ваборОпа вихОдитя зі двору. 
♦Воспроизведєние—відтворен¬ 

ня. 
босотанавл гать. восстано- 

ВИТЬ—БІДНОПЛЯГИ, ВІДНОВИТИ, по¬ 
новляти, поновити. В.тишину — 
відновляти, вїдповйти тишу. 

Восстание — повсталий. 
Восстановление — відновлен¬ 

ня, поновлення, В. сил— відпОв- 
лепня сил. 
♦Восток — схід, схОду. 
♦Восходхщий — ДОіїрЧНЙ; В. 

ветвь траєкторнії — догірні гА- 
ііузь траектОрїї; В, липня — до- 
приа лінія. 
♦Восьмерка— вісімка, -ки. 
^Впадина — влогОвнпа, -нп, за¬ 

падина, -Ші 
Впплзнвать, вползать — (у) 

вповзати, (у і вповзти. 
♦„Вперед. Вдоль дороги44 — 

„Вперед. ВподОвж шляху44. 
♦„Вперед занройеь44— „Впе¬ 

ред закрийсь*4. 
♦„Вперед отвесно — руби“ — 

„Вперед павстОрч—рубай44. 
♦„Вперед слева прикладом 

бей“ — „Вперед зліва прикладом 
бйй“. 
Впечатление — вражшпя. 

♦вплавь—(в)уилйн, вплав. 
♦Вправо— вправо; В. прянять— 

поступитися вправо. 
♦Влресованньїй — угнічеппй. 
*Враг — вОрог, -га. 

Враждебно — ворОже. 
Воаждебньїй — ворожий: В. 

ОТППШОНїіе :— ворОже відцошеппя. 
Врач—лікар, -ря; В. ветери¬ 

нарний — ветерипАрннй лікар; 
В. гарнизопньїй — лтар залого¬ 
вий; і. главннй—головний лікар; 
В. дсжурпьій — вартови а лікар, 
В. сапитарний—сан.тАрний лі¬ 
кар. 

Врачебное заведение—лікар¬ 
ня. 

*Вращательное движение — 
обертАяьпий рух. 

кращать—обертАти, крттйтд. 
іращающийол — поворітшій, 

В. защелка — иоворітнА защіпка. 
♦Вращение — обертОппя: В. 

снаряда в-жруг оси — обертання 
гармАтня пасвОло оси. 

Вредньїй — шкідний; В. дей- 
ствие-ШКІДнА діл. 

Временно — тимчасОво. 
Временний—тимчасовий; В. 

пост — тиичасОва стійка; В. со- 
едпнение — тимчасОва злука; В. 
устав — тимчасовий статут. 
♦Время — час, -су; В. года — 

порА .рОку; В. освещения одного 
снаряда — час освітленні одного 
гармАтня, В. продо.іжительное — 
дОвгий час; В. суток—пора доби. 
♦Врубать, врубить — зарубува¬ 

ти, 8ар)бАтИ. 
Вручать, вручить — подавАтн, 

подіти (до рук). 
♦Вручную — рукОиаш. 
♦Вриваться, ворваться — вди¬ 

ратися, вдертися. 
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Всадиш 

* Всадник — вершиш, -ка. 
♦Всамивать, всадить — ва- ■ 

стромляти,- застромити, встром¬ 
ляти, встромити. 
♦Всасьжательнмй — всисний, 
В. труба — всисні трубі. 
♦Всашвать, всосать — ьбирі- 

ти, увібрати, вскіїктувати, ВСМОІС- 
ТІШ. 

Вскачь — скоком. 
♦Вснидка—скндіпия; на в скид¬ 

ку — 8 хвіту. 
♦Вскок — нідскок, -ку. 
Всовувать, всунуть — засу¬ 

вати, засунути. 
Всползать, всползти—-вла- 

8ИТИ, 8ЛІ8ТИ, ВИЛІЗИГИ, ВИЛІЗТИ. 
Вспалзьівание — вилізівня. 

♦Всгомогательнмй — допо^й- 
ПИЙ; В. войскоДопом(чн« ВІЙ¬ 
СЬКО;1 В. ричаг— допошчвнй вД- 
яіль; В. точка — допокічпД тй- 
ка: В. угломор — Яопоиічпий ку¬ 
томір; В. часгь — доШічна ча¬ 
стіша. 
♦Вспучг.вакие — здичіння. 
♦Вспихивать, вспьіхнуть—спа¬ 

лахувати, спалахнути 
♦Вспушма — спалах, -ху; В. от¬ 

ії я — спДлах вогню. 
Вставать, встать—(в)уста- 

юйти. (в)устДти. 
♦Вставлять, вставить—встав¬ 

ляти, вставити. 
♦Вставной — вставний. 
Встреча — ву стріч, -чи; В. 

взаичвая — взаємна зустріч. 
Встречать, встретить — ву- 

стрічітп, зустріти. 

\ 

Втикать 

♦Встречний — вустрічшш; В. 
бой — зустрічний бій; В. ветор— 
супроти гний вітер; В удар—зу¬ 
стрічний удар. 

•Вступать, вступить — (у) 
вступати, (уївступсти; В. в бой— 
ставїти, стіти до бою: В. в кара¬ 
ул — ставДти, стати па сторінку. 
♦Вторгаться, вторгнуться — 

вдиратися, вдертися, втручатн- 
ся, утрутитися. 

*Вторжение — вдирачня,, втру¬ 
чання; В. войска — впад війська, 
Наїзд війська. 

! Второсрочньж — другптерміеД 
ВИЙ; В. имущество — друготер- 
міпіве майно. . 
♦Второстепеннуй —другоряд 

НИЙ. , п 
■ *Втулна — утулок, -лкз; В. Соє¬ 
вая — біійпий утулок, -лка| В. 
Грошовая — ситковий утулок; 
В. головная — головковий угу- 
лок; В. донная ■ депйнй утулок; 
В. запала — утулок підиільоикз; 
В, колесиая — утулок колеса; В. 
соединительпая — влучний уту 
лок; В. опорная — опорний уту¬ 
лок; В. оседателя — утулок мід¬ 
ника; В. чугунная — чавунний 
утулок, В. зксцептричео.кая—екс¬ 
центричний утулок; ВтуяОчка. 
капсульная —утулок кап су льзи. . 
♦Втупив — вбеввйхідь; поста¬ 

вить в тупик — 8 аг піти вбезви- 
хідь. 
♦Втукать, воткнуть — втика¬ 

ти, увіткнути, застромляти, за¬ 
стромити. 

4 
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Втягивашіе 

у І 
Внделять 

*Втагивание —призвичйіоваиня; 
В. в ходьбу — призвичаювання 
до ходи. 

*Втянутость(тренирован- 
н о с т ь) — иризвнчабність, -ности. 

Вход —вхід (входу). 
*Входной—вхідний; В. дверь— 
вхідні двері. 
Входящий—вступний; В. жур¬ 

нал—журнал вступних паперів. 
Вибегать, вибежать—вибіга¬ 

ти, вибігти. 
Вьібивать, вибить — вибива¬ 

ти, вйбити. 
*Вибоина — вибій, -бою. 
‘ Вибої — вибір, -бору, обран¬ 

ня; В. местннх предметов— ви¬ 
бір місцевих предметів; В. ору- 
жіш - — вибір зброї; В. рода ог- 
ня — вибір роду вогню; В. точки 
стояння — вибір тічки СТОЯННЯ; 
В. цеди — вибір ДІЛИ. 

“‘Виборна — внбнріпня. 
Виборний — виборний. 
Вибраковка лошадей 8бра- 

КувІППЯ КЧПОЙ. 
Вибрасивание — викидання. 

*Вибрасиватель—викпдйч,-ч£; 
В. вствь—-гілка викидача. 

*ВибрасьіЕ*а№щий механизч — 
мехаиии викидний. 
Вибитие — вибуття, вихід, 

-ходу, виїзд, -ду. 
г Вьіведмвать, виведать — еи- 

віііупати, вивідати. 
Вьшерочкий барабанчик—ви- 

вірчнй барабанчик. 
‘Виверять, виварить — виві¬ 

ряти, вивірити. 

*Вивннчивать. вьгинтить — 
впише чувати, ь йівиптптп. 

*ВьіВОД —ВИСНОВОК, -овку; (07П- 
куда-либо)—виводіния, вивід, 
-воду. 

^Виводить, вивести — виводи¬ 
ти, вимести; В. из строя — ви¬ 
вести в ладу. 

*Виводка (лошадей) — вивід 
(копей). 

*Виводной — вивідний, впвід- 
пйк, -ка; В. вооружепиші— ви- 
відпек озброєний; В. наром—ви¬ 
відний пЩн| 8. трубка — вивід¬ 
ні трубка. 

*Вигиб — вигин, -ну; зйкрут, 
-та, коліно, -на. 

*Вьігибанке — вигині'ппя. 
Вьіговаривать — вимовляти. 

• В іговор — догана, -ті; В. в 
приказе — догана в пакйзі; В. пе¬ 
ред строєм — догана перед дідом. 

*Вигребная яма—вигрібна яма. 
*Вигружать, вигрузить — ви- • < 

вашажунатп, вивантажиш. 
*„Вигружаться направо1*—„ви¬ 

вантажуватися направо*1. 
*Вьтрузка — вивантажування, 

вивантаження. [ти, кидати. 
Видавать, єидать—ьндаві- 

*Видвигать, видвинуть — ви¬ 
сувати, висунути. 

*Видвижной — висувній; В. 
нрпиел — висувний йіргик; В. 
лапа — висувна ліва. 

"Виделка — виріб, -робу. 
г' #Вьіделять, вьіделить — виді¬ 
лити, виділ ити, вирізняти, ви різ¬ 
нити. 

» 
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Вьцсрзк Вшіадепнс 

* Впдерж — дерта, -жі. 
* Видерм.на — вйтрим, -му. 
Вьіедать, вьіесть {овес) — 

Яй їдати,- виїсти. 
*8ьіезд — виїзд, -ду; В; ва по- 

зицию — виїзд на позицію. 
*Вмездна (лошадей)—виїж- 

•дж&наа. 
*Вьіем, виемка — виймання, 

«ппма, -ми; В. для 8ащелкп — 
«ййма на зі щіпку; В. яселезно- 
дорожная — яялівпйча вкйма; 
В. кпльцевой — кільцева вкйма; 
В. сумі* — впйміїшя грошей. 

*Вьіеіиной—вийміиий; В. щит— 
уийміиий щит. 

Вижидать, виждать — вичі¬ 
кувати, вичекати) ви жид іти, вй- 
зкдати. 

*Вьіжим—витиск, -щ\(?ирь)— 
в’йвага; 

4 Вижиманні — видівлювания. 
витискіиня; (еирь) — внвіжу- 
іаппя. 

Виздоравіивать, вьіздоро 
е е т ь — видужувати, ви іужати.- 

*Вьізов — виклик, -ку; В, де- 
журпьіх — ЇГйклик вартових; В. 
в ружье— виклик до зброї. 

Вшьівать, визвать — викли¬ 
кати, викликати 

*Визмвной — викличний; В, 
кнопка — кнопка виклична; В, 
нрпснособлепне (зу-мер)—ви¬ 
кличний прйстрій (пищик); В. 
коммутвтоф — вик. тчнин кому¬ 
татор; В. сигнал — викличне 
гасло. 

Вьіигривать, вииграть — ви¬ 

гравати, виграти; В. время—ви¬ 
гравати час. 

"Викативать, викатить — йіі- 
кбчуватп, викотити. 

*Вмкатьівание — викочування. 
* Викладка — ніклад, -ду. 
*Винлючать, виключить — ви¬ 

кипіти, вйчкпути. 
^ Вимолотка — вибивічка; В. 

медпая — вибпвічка мі дна. 
*Викуривание — вику рюванпя. 
* Вилазка — вилазка, -пи. 

, В ілезчть, вмлезть — вила¬ 
зити, вилізти. 

„Вмлезай* — „Вилізь11. 
Вулет—віигіт, -льоту; В. пули 

— виліт кулі. 
Вилетать, вилететь—виліта- 

ти, вилетіти. 
*Вииерять, внмерить— вплі- 

•ря'ти, вйгприти; В. свой шаг— 
виміряти свій крок. 

Вьіметать, вимести — вимі¬ 
тати, вймести, замітіти, за¬ 
мести. 

4 Вимпел — вймпел, -лу. 
*Винимать, вмнуть—виймати, 

вийняти; „Впнуть лотки"*—„Вид 
бери кброби“; „Вгнь патрон**— 
„Вибери пабій“. 
Винос —■ вйпесепня. 

* Вунослиеость —витривалість, 
-лости. 
Виносливмй — витривалий. 
Вмнуждать. вмнудить — при¬ 

мушувати, примусити. 
*Вьіпад — випад, -ду. 
Вмпадение — випадання; В. 

пятен — випадіння плям. 



Вичекать Вискабливатьг 

Вьіпекать, вьіпєчь-випікати, 
ЕИГ.ЄКТИ. , 

Вьшечка (хлеба) — печиво, 
-ва. 
Виплачивать, виплатить—вп- 

плічуватп, виплатити. 
Виползать, вкползти—випов¬ 

зати, виповзти. 
„ Вьіполнение — викове пня. 
♦Виподнимий — Ідійсненпий. 
Вьіполняеиьій — виконуваний. 
Виполнять, виполнить — ви¬ 

ковувати, викопати, здійснювати, 
ЗДІЙСНИТИ. 

Випоражнивать, випорожнить 
— ьипорОжиювати, випорожнити. 
♦Виправна — виправа, -ви; ви; 

правління; В. воєнная—військова 
виправа. 
♦Випрягать, випрячь — вшіря- 

гьти, випрягти. 
„Випрягай41 — „Випрягій '. 

31 Вьіпрямитель — вшірьстувач, 

♦Випрямление—вирівнювання, 
випростування. 
♦Випрямлять, випрямить--ви¬ 

рівнювати, вирівняти, вшірОсту- 
вати, ви простати; „Випрямить 
самокати" — „Випростати само¬ 
кати4*. 
♦Вмпуклость — опуклість, -ло- 

сти, горбовина, -ни; В. черте- 
жа—опуклість рисунка; В. зем¬ 
лі — опуклість 8РКІІІ 
♦Випуклий —- опуклий. 
Випуск — випуск, -ку. 
Випускать, випустить —■ ви¬ 

пускати, випустити. 

♦ВипускноЙ — випускний; і- 
труба — випускні трубі. 

•Випучивать, вилучить — зди¬ 
міти, вдути; (о грунте) — вн- 
пивіти, вйпнути. г 

Випушка — обляпівка, -кп. 
Вивить вать, випитать—ви¬ 

питу вати і вспита ги. 
♦Вирабативать. вмработать — 

виробляти, виробити. г 
♦Виравнивание—вирівнюваная, 
♦Виравнивать, вьіравннть— ви¬ 

рівнювати, вирівняти. 
♦рирез—виріз, -ву; боевой В.— 

бойпий вйріз; В. витьіе—круче- 
пі вирізи; в. прицельний—вирі» 
МІріШКОБИй. 

♦Вирубна—вирубування; В. ле- 
са — вирубування лісу. 
Виручать, виручить — визво¬ 

ляти, визволити, допомагіти. до¬ 
помогти; В. в бою—допомагіти 
в бою. 
Виручка — внввіл, -волу. 
♦Виривать, вирить — вириві- 

ти, вирити, виконувати, виконати. 
“Висадка — висідіння (з ваго¬ 

ну), висіджування. 
♦Висасивать, висосать—ьпеп- 

сіти, виссати, висмОктувати, ви¬ 
смоктати. 
♦Висверливать, висверлить — 

висвердлювати, висвердлити. 
Висвобошдение—визволення,, 

визволяння. 
♦Виселок — висілок, -лісу,. 
Вискабливать, вискоблитьі'-мз 

копьппа) — вискрібати, ви¬ 
скребти. 



*і$мскакивать Витяжний 

Внснакивать, вискочить—ви¬ 
скакувати, вискочити, вистрибу¬ 
вати. вистрибнути. 

Вислеживание — вщйііджу.- 
ваппл. 
Вмслежквать, виследить — 

висліджувати, вислідити. 
Вислуга — вислуга, -ги; по 

шолуге лет — вислуживши свої 
літа. 

Висматривать, вмемотреть — 
яизирітп, вйзнрпти, виглядати, 
виглядіти. 

^Високий—високий; В, раз- 
ркв — високий розрив. 

*Високобойность —високоббй- 
ЯІСГЬ, -БОСТИ. 

^Висота — висота, -ти В. абсо¬ 
лютная— висоті абсолютна; В. 
•бруствера-—висота брустверу; В 
вгадника — висота вьршиика; В. 
грудная — грудиа висоті; В. за¬ 
критая—висоті закриття; В. ко¬ 
лена от земли — висоті ' коліна 
від землі; В. насипи—висота на¬ 
сипу; В. отиосительпая—віднос¬ 
на висота; В. прикладки — ви¬ 
соті прикладання; В. прикола—- 
висоті мірника; В. разрива — 
висоті розриву; В. сеченпя— 
висота перерізу; В. взятиь—за¬ 
бирання, вабріння висоти; В-ту 
набирать — забиріти висоти. 

*Висотомер — впсотогіір, -ру. 
Виставлять, виставить—ви¬ 

ставляти, виставити; В-лять ка¬ 
раул — виставляти сторожу; 
В-лять пост—-риставллти стійку. 

*Вистраивание — ладнувінпя. 

*Вистраивать, -ся, вистроить, 
-ся — виладновувати, -ся, вилад¬ 
нати, -ся. 

*Вистрел — обстріл, -ла; ва- 
тяжнпй В.— затяжайй постріл; 
приизводить В. —сгрілітн, пря- 
аой В. — простий г>'стріл; холо- 
стой В. — слінйй обстріл; липня 
В - ла — іпшія обстрілу. 
Мистроенннй— поладнбваний. 
*Виступ — виступ, -пу; В. бо- 

ЄВОЙ-ОоІЇЯПЙ виступ; В. боКО- 

вой—боковий виступ; В. горн-— 
виступ гори; В. тщравляющий- — 
напрямний виступ; В., ударяю- 
щий по колодне вьібрагілвагеля— 
вйступ, що б’є в колодку вики¬ 
дача. 

^Виступать, виступить — ви¬ 
рішіте, вирушити, впступіти, 
вистуйити. 

*Виступле»ив—-вирушіїшя, ви¬ 
рушення, вйступ, -пу. 

*висший — вищий; В. команд¬ 
ний состав--вищий коміпдпий 
склад; В. ступень—иайвйща сту¬ 
пінь. 

*Вмсилать, вислать — виси¬ 
літе. ьйелати. 

*Виталкиваїь, витолкнуть — 
виштовхувати, виштовхнути. - 

*Витеснять, витеснить - ви- 
тискіти, вйтпснути. 

Вьітреоовать—вйоравити, до¬ 
поїтися. 

*Витягивание — витягання. 
^Витягивать, витянуть—ви¬ 

тягати. вйтягтп. 
*Витяжной—вигяжпнп; В. тру- 



Ентяпутий 

ба—витяжна трубі; В. трубка— 
ввтяшшй вапільник. 
♦Виткнутий—витягнутий, про¬ 

стягнутий; В. рука-—простягнута 
ругА 
Вихватмвать, вмхватить — 

вихоплювати, вмоппгп. 
♦Вмход — вихід, -ходу; В. бо- 

ввой бойка — бойний вихід роз¬ 
бивана; В. из боя—вихід із бОю. 
♦Виходить, вмити — виходити, 

вийти, вирушати, вирушити. 
♦Виходной — витичайй, вихід¬ 

ний; В. положений—вихідне по¬ 
ложення; В. часть — вихідні на¬ 
сти на. 
♦Вмчисление — обчислення, ви¬ 

раховування. 
Вичищать, вичистить — вичи- 

щіти, вичистити. 
♦Вишєчнмй — в*'жковйй. 
♦Вишибной — вибивний; В. за¬ 

ряд—вибивний варяд. 
■'Вушка — В‘'жка, -ки. 
♦Вишммг — виник, -ку. 
♦Вияснение—з’ясовування, з’я- 

♦Гавань— гівапь, -пи. 
*Г аечка — мутерка,, -кп. 
*Г аечнмй — иутровий. 
*Газ—газ, -ву; ‘боевой гав—■ 

бойовій гав; Г. рентний—гри¬ 
пу чий газ; Г, нарьівной—парив¬ 
шій гав; Г. малостойкай-—нетрив¬ 
кий гав; Г. отравляющий-отруй¬ 
ний гав; Г-8М пороховме-поро- 

Гааобалонпнй 

сувінпя; В. обстаиовкп — з’ясу¬ 
ванні обстівин. 
♦Вияснять, вияснить — а’ясО- 

вуватп, в’ясувіти. 
♦Вьюга — хуртовина, -нп. 
♦Вьюк — в’юк, ,-ка. 
♦Вмочить — в’ючити. 
♦Вьючннй -в’ючний; В. амуеи- 

дия —в’ючна амуніція; В. кухня— 
в’ючна кухад; В. седлб — в’ючне 
сідлО, В. ремепь—в’ючпий ремінь; 
В. дряжки лавок—в’ючні пря'жкп 
лавок. 

Вязаннмй — плетений. * 
♦Вязка, — в’язіппя, плетіння, 

в'язка, -кп; В. крестовпдная — 
павхреспе в’язі пня; В. простая— 
в'язіяпя звичайне; іЗ. свободная— 
вільне ь’язіїшл; В. стяжная—в’я- 
зіння стяжне. 
♦Вязкий (дорога) — грузький 

(шлях); В ^хлеб)—глевкий (хліб). 
♦Вязнуть — грузнути, гру -И. 
Вяленний — в’ялий, в’яле¬ 

ний; В. трава — в’яла траві. 
Вялмй — млявий. 

хові гіви; Г, слеаоточпвий—сліз¬ 
ний газ; Г„ стойкнй — тривкий 
гав; Г. удушающий—задушливий, 
газ; Г. чихательпнй — чхільнпй 
га8; Г. я довитий — отруйний газ. 

Газета — газета, -ти, часо¬ 
пис, -су. 

*Г азобалонньїй — гавобалОнний; 
Г. атака — газобалонна атака. 
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Газовьщ Геронческий 

♦Газовий — іізовий; Г. атака— 
газова атіка; Г. борьба — гізова 
боротьбі; Г. волна—гізова хвиля; 
Г. камера—газова камера; Г. тре- 
вога—газсьа тривога; Г, труба— 
гівова труба; Г. турбива—гаво- 
ва турбіна; Г. наблюдение—сте- 
жевня са газами; Г. Облако — ві¬ 
зова хчарг; Г. отверстие—газо¬ 
вий бтвір; Г. ішс груктор — гізо- 
впіі Інструктор; Г. портеїь — 
ГІВІ'ВИЙ тблок, Г, циливдр — га¬ 
зовий цилшдср. 
♦Газомет — газомет, -ту. 
* Г азометание — гаяопускаїшл. 
*Г азонепроницаємий — газове- 

пронгЕ~ивпй; Г. одежда — газо- 
непронйкливий бдяг. 
♦Газообразний — газувітий^ 
*Г азообразователь —-тазотвір- 

пик, -ка. 
♦Газоопасний — газонебезпеч¬ 

ний. 
♦Газоопределитель — газови- 

звічник, -ка. 
♦Газопригодность — газопри- 

д&твіоть, -ноств. [вий. 
*Г азопроводний — топровід- 
♦Газоубежище — схованка від 

газу. 
♦Г аечньїй — мутровий. 
♦Гайка — лутра, -рн; Г. (ко- 
жанная) — каблучка; Г. удар¬ 
ника — мутра удірника; вавин- 
товапішй копец гайки — нарі¬ 
заний кінець чутри. 
Таллерея— галер/я», -рії; Г. 

жжнная—підкіпна галерія; Г. под- 
земпая — галер/я лідз*'мпа. 

♦Галоп — галпп. 
♦Гал гель — зколобнйк, «ка. 
♦Гальваноскоп —гальваноскоп, 

-па. 
♦Галька — рінь, -пи. 
♦Гандшпуг — важнмця, -ці. 
♦Гарда — гарда, -ди. 
Гарнец — гірець, гірця. 

*Гарнизон — заяОга, -ги. 
♦Гарнизонньїй — валог^вий; Г. 

караул—залогова сторожа; Г. на¬ 
ряд—залоговий наряд; Г. служба 
— залогова служба. 
♦Гарпиус — кальофОнія, -пії; 
жиеиця, -ці. 
♦Гать — гіта. -ти. 
♦Гаубица — гівбиця, -ці 
♦Гаубичний — гавбичний; Г. ба¬ 

тарея — гівбпчпа Оатерш; Г. ди- 
ВИ8ИОП-— гівбичний дивізіон. 

*Г ауптвахта — гашітвіхта, -ти. 
*Гвоздь — цвнх, -ха; подков- 

инй Г. — ухпаль, -ля. 
*Гелиограф — геліограф, -фа. 
Генеральний — генерільпни; 

Г. штаб — генеральний штаб. 
*Генератор — генератор, -ра. 
♦Генераторний —генсраторвдій. 
Г єографнческий — географіч¬ 

ний; Г. координата —географічна 
координата; Г. меридиаи—геогра¬ 
фічний меридіан; Г. сеть —гео¬ 
графічна чережа. 
♦Гоодезия висшая, низшая — 

геодезія вища, нйжча. 
♦Геочетрический— геометрич¬ 

ний; Г. точка — геометрична 
точка. ■' 

Геромческий — героїчний. 



Гибельїшй Глубина 

Гибельний — згубний. 
*Г ибкий — гнучкий. 
*Гиб {ОСТЬ — гну чкість, -кости. 
Гигиена — гігієна, -пи. 

♦Гигроснопический — гігроско¬ 
пічний. 
♦Гидравличесний — гідравліч- 

нтш. 
♦Гидропульт — гідропульт, -та. 
♦Гидротин—гїдротиоа, -ни. 
"Гильза— гільза, -зи; Г. дето¬ 

натора—гільза детонатора; Г. ла¬ 
тунная—гільза мос ;жна; Г. стре- 
ляопая—стріляна гільза; Г.цель- 
иотяиутая — суцільнотагнена 
гільза. 
♦Гимнастика — гімніетика» 

-ки. 
♦Гнмнастический —гімнастич¬ 

ний; Г. городок — гімнастичний 
городок; Г. снаряд — гімнзстйчиє 
приладдя. 
♦Гимнастерка—гімпастівка, -ки 
♦Гипербола—гіпербола, -лв 
♦Гиппосульфит — гіп сульфіт, 

-п. 
*Гипс — гіпс, -су. 
*Г иря—(в ватерпасе) важ>ік. 

-жка; тягарець, -рцл. 
*Г лавнокомандующий — голов¬ 

нокомандувач, -ча. 
*Главньїй —головний; Г уирач- 

ленно — головне управління; Г. 
врач—головний лікар; Г. вас гава 
— головна застава; Г. караул — 
головна сторожа, Г. наиравде- 
ние — головний ніпрям; Г. пункт 
— головний пункт; Г. сили — го¬ 
ловні сили; Г. сонротивление — 

головний бпїр; Г. удар — голов¬ 
ний удар. 

*Гладилка — гладило, -ла. 
*Гладний — глідкий; Г. сек¬ 

тор—глідкий сектор; Г. дира— 
гладка діра 

*Гладкоствольньій — гладко- 
цівковий; Г. оружие — гладко- 
цівкова збр«їя. 

Глаз —бко, ока (мн. оЩ. 
*Глазон, глазки — вічкб, -ка 

(.«н. вічбк); ложевнв Г.— ложові 
вічк&. 
♦Глазом ер — окомір, -ра; па 

глазомер— па бко. 
♦Глазомерная с'емна — здій¬ 

мання на бко. 
♦Глазомерное определение 

рас стояння — ЕЙзначеппя відді¬ 
ле пня па ско. 
♦Гласис— гласно, -су. 
♦Глина—-глина, -пи; Г. глав- 

конптовая — глина главкопітова; 
Г. кембрийскан—глина кем¬ 
брійська. 

*Глинистьій — глинястий: Г. 
групт—глинястий ґрунт; Г. СЛОЙ 
— глинястий шар. 
♦Глинобитний (ш>л) — битий із 

Г^ІПІ ; 

*Глинозем — глинозем, -му. 
♦Глицерин — гт'цорйна, -ни. 
♦Глубина — глибині, -ви; Г. 

колонок — глибина колфш; Г. 
пораженця — глибині порїзкп; 
Г. стрелковой ступені! — глибина 
стрілецького приступка; Г. целп— 
глиб низ шли; в глу.'щпу — гав- 
глиб шки. 



Глубокнй Горизонт 

*Глубоккй — глибокий; Г. раз- 
ведка—-глибока розвідка; Г. дель 
— глибока ціль. 
♦Гяухол — глухій; Г. кози¬ 

рок—сліпйй дашок, -шкі; Г. ряд 
— глухий ряд. 

*Гдушитель — глушник, -ка. 
♦Глушить — глушити. ,.Глуши 

мотор*1 — „гатиш моТі5ра“. 
♦Гльїба— брила, -ли. 
* Глянце витий — глянсуватий. 
Гнать, -ся — гнйтп, -ся (я же¬ 

ну), топити, -ся (я гоню). 
♦Гнездо — гніздо; Г. для ввип- 

чиваиия Поршня — ТНІЗДіі, щоб 
уґвйачуваш тблока; Г. для отра_- 
жателя — гніздо для відОішача, 
Г, для стакана — гніядб на ци- 
лчідир; Г. запаснеє — гнізді за¬ 
пасно; Г. павораяіюе—гнізді па¬ 
норамно; Г. нулеметное — куле¬ 
метне гшздб 
♦Гнездньїй — гніздовий; Г. окоп 

— гніздовий шааець^-пця. 
♦Гнездовна — гніздівка, -ки. 
♦Гнетон — інітбк, -ткі. 
Годний - зд&тний, придітннй. 
Голенище—халява, -ви. 
Голень—-гомілка, -ки. 
♦Голландская рама — ставня, 

-в/. 
♦Голова—голова, -ви; Г. ко¬ 

лотій — голова колбвп. 
♦Головна — голівка, -кп; Г. де- 

ревяппая — голівка дерев’яна: 
Г. кожуха — голівка кожуха; 
Г. правила — голівка правила: 
Г. с насечкой—карбована голівка; 
Г. треиога — голівка триніжка; 

Г. регулятора — голівка регуля¬ 
тора. 
♦Головной — головний, голов¬ 

ковий, чоловий; Г. втулка — го¬ 
ловковий утудок; Г. мишень — 
головна мета; Г. нпвовка—голов¬ 
ний віз; Г. охрапяющая часть— 
чолова охоронна частіша; Г. отряд 
— чоловий загін; Г. склад — чо¬ 
ловий склад; Г. стержень — го¬ 
ловковий Прут; Г. убор—ГОЛОВНИЙ 

убір (кашкет, шолбм); Г. часть — 
чолова частина. 

Голос — гіілос, -су. 
♦Голубиний—голубиний, Г.поч- 

та—голубіша пбшта. 
♦Голубой — бдакигпий. 
Голубь — голуб, -ба. 
Голубятня — голубник, -кі. 
♦Голий — г<5лий; Г. провод — 

г^лий привід. 
*-Г ондола — гондола, -л н. 
♦Гора, горна — гора, рй. гірка; 

Г. крутая —крута горі; Г. отлс- 
гая — положиста горі вершина 
гори — верховина; на склопе го¬ 
ри—па 8гі рку; подошва Г. під¬ 
ніжжя гори; по горе — горою, по 
горі. 

*Горб — горб, -ба. 
♦Горбатий — горбатий; Г. пру¬ 
жина — горбіта прутлша. 

*Горбиль — обапіл, -пола. 
♦Горелка (лампьії—пальна к, 

-ка (ля'мші). 
♦Горенне — горіння; прогрес- 

сивпое Г. — прсгре’йзне горіння, 
♦Горжа — узбочина, -пій 
♦Горизонт — (липия) ббріїі. 
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Горизонталь 

-рт; [плоскосщь}і—повен, -му; 
Г . нетшшпй—справжній позем; 
иатематнчсскйй Г, — математич¬ 
ний позем, Г. места—позем місця; 
Г. оружпя—Ж)зем вбрбї. 
♦Горизонталь — пбзеитша^ -пп; 

Г. дополпигельная — по8емнна 
додаткова; Г. общая — поземина 
спільна; Г. основная — поземипа 
основна; Г. средняя — поземипа 
середня; Г. уголщеаная—грубіла 
поземипа. 
♦Горизонтальний (— поземнії; 

Г. дальпость — поз ’ма далекість, 
-кости; Г. наводка — поземе на¬ 
цілювання; Г. площадка—нозйма 
♦Гористий—гбряний. [площинка. 
*Горловина — гірло, -ла, 
♦Горлишно — шийка, -ки. 
*Горн — горно, -па. 
♦Горнист —сурмбч, -ч£. 
♦Горний—гірський: Г орная вой- 

па—гірська війна; Г. позиция— 
гірська позиція: Г. проход — нро- 

" ліг, Г. хребет — гірський кряж. 
Город — місто; Г. губернский 

— губерніальне місто; Г. уевд- 
ннй — повітбве місто; Г. окруж- 
пей—оігругбве місто. 
♦Городок — городбк, -дка; Г. 

іимпастнческий — гімнастичний 
городок. 
♦Гсрт—горт, -ту; Г. шлейний— 

ГіфТ шлейовий; Г. постромоч- 
ннй — горт посторінковий. 
♦Гортовий — тортовий; Г. ре¬ 

чень— гартовий ремінь. 
♦Горничним — гірчп'їннй, Г. газ 

— гірчичний газ. 

Гражданский 

♦Горючий — горючий, пальний; 
Г. вещество — пальні речовипа; 
Г. материал — нальпий натеріял; 
Г. пакет — пальний пакет; Г. 
смесь — пальні мішанина. 

Горячий — гарячий; Г. пища— 
гаряча страва. 

Госпиталь — шпиталь, лю; 
Г. половой — польовий шпиталь. 

Госпнтальний — шинтільний. 
Государственное Политиче- 

сное Управлвние^— Державне 
Політичне Управління. 
♦Господство — панування, 

(власть) — зверхність кого над 
ким; Г. и вовдухе — пачувАпна 
в повітрі. 

Государственний банк—Дер¬ 
жавний банк. 
♦Готовиться — готуватися. 
♦Готовность — готівість. во- 

сти; Г. боеваа-бойова готовість; 
Г. і вистрелу.— готівість до 
пострілу; ,,Готово“ — „готово". 

ГраСеж — грабіж, -біжу; гра¬ 
бунок, -пку. г . 

Грабли— граблі, -бель, Ишв. 
♦Гравий — шіріник, -пка. 
*іравировать, вигравировать 

—рптувАти, Урятувати, [-пеня. 
♦Градус—градус, -су, стуншь, 
♦Градусник — градусник, -ка. 
♦Градусний — ґр’ідуебий; сту- 

піиннії; Г, делепие — градусна 
поділка; Г. дуга—грАдуспа дуга., 

Гражданский — громадський, 
громадянський, цивільний; Г. 
власгь—цивільна влАда; Г. войпа 
—громадянська війна. 
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Грамота Грунт 

Грамота — грімота, -тп; по- 
четпая Г.—почесна грімота. 
. *Гран ага — граиіта, -ти; ґ. ору- 
жейная — рушнична граната; 
Г. ручная—-ручні граната; Г. фу¬ 
гасная — фугасна грапіта; „Гра- 
натой‘* — ,,гранатою4; негайне 
Г. — метання граніт. 

•Гранатометание —гранатоме¬ 
тання. 
•Гранатометник —гралатопет- 

пнк, -ка. 
*Гранит граніт, -ту. 
•Границя— межа, -жі, границя, 

-ці, кордіп, -ну; Г. зрения — гра¬ 
ниця зору. 

, *Граеь — грань, -ни; боковая 
Г. — стінка. 

Графа — графа, -фй. 
-*График — графин, ка. 
Графин — каріфа, -фп. 

*Графический — графічний; Г. 
точность чертежа — графічна 
точність рисунка. 

•Графленний — полішепий. 
*Гребенка — гребінка, -ки. 
•Гребань — гребінь, -беня; Г. 

босвой — бойовий гребінь; Г бру¬ 
ствера— гребінь брустверу; Г. 
принельной рамки*— гребінь мір- 
шгківої рамки; Г. етойкц — гре¬ 
бінь постоякі; Г. топографпче- 
с.кйй — гребінь топографічний. 

*Гребяя —веслуваппя, гребня 
•Гремучий—гримучий; Г. ртуть 

— гримуча ртуть, гримуче живе 
срібло; Г.' студепь — гримучі 
драглі. 

•Гренадер — гренадьєр, -ра. 

*Грестн, гресть — всслувіти, 
гребти. 

Грибок — грибік, -Ска. 
Грива — грива, -ви. 

•Гривка с прсрезью — нашль- 
цик, -ка. 

Гроб — домовина, -ші; трупі, 
-ІШ. 

•Громкоговорите.ть — гучномо- 
вець, -вця. 

•Громоздкость — ПСВКЛІДИ- 
стість, -тости, ваьадистість, -то¬ 
сти. 

•Громоотвод —блискавичним, 
-ка. 

*Грохот — гуркіт, -коту. 
•Грубий — грубні!; Г. паводка — 

приблизне націлювання. 
•Грудной — ірудпйй; Г. висота 

— грудні висоті; Г. мшдепь 
— грудна мета. 

Грудь — груди (грудей). 
*Груз — вантаж, -жу; Г. мер¬ 

твий :—мертвий вантіж; Г. по- 
108ІШЙ — корисний валгаж. 
•Грузин — тягарець, -рці. 
*Грузить. -ся — вантажити, -ся. 
•Грузовик -- ваговіз, -віза; 

Г. трактор — ваговіз трактор. 
•Грузовой — вантажний. 
*Г рузомашкна — вагомашйна, 

-ни. 
•Груззпод’емность — вантаж¬ 

ність,. -ности. 
•Грунт—ґрунт; Г. глинистий 

— глинястий ґрунт; Г. мерзлий 
— мерзлий ґрунт; Г. лесча- 
шзй—піскувітий ірунт: Г. шіот- 
ний — щільний ґрунт; Г. скали- 



Груитовой Дальпость 

стнй — скелястий ґрунт; Г. сле- 
жавшийся— ЕД<'ї"ШЙ ґрунт; Г. 
торфяной — торфовий ґрунт. 
♦Грунтовой — ґрунтовий; Г. во¬ 

да — ґруптобі воді. 
♦Грунтовна — грунтувінпя. 
Группа —група, -пи; Г. огне¬ 

вая— вогневі група, Г. содействия 
—група дишшЗги; Г. ударная — 
(у)вдірна група. 

*Группировка — групувіппя; Г. 
войск — групувінпя війська. 

Групповод — групові д, -вода. 
*Групповой — груповий; Г. бой 

— груповій бій; Г. ОГОНЬ — Гру- 
повіій вогонь; Г. доль — групові 
цільї 

*Г рушевидньїй—груш[к]уватий. 
Грьізть — гризти, точити: Г. 

ясЛд — гризти ясла. 
♦Гряда (горная) — пісно (гір¬ 

ське). . 
ГрйЗнить. -ся, загрязнить, 

♦ 

♦Давяение —(дейст.) тиснен¬ 
ня; тиск, -ку, натиск, -ку; Д. гавов 
—тиск гізів. . 
Давность изготовления карт 

— дівшсть склідення нап. 
ДальнеіішиЙ — діявший, 

удільний — далекий, дальній; 
Д дистанция — дальня дистін- 
ція; Д. огопь — далекий во¬ 
гонь; Д. от’евд — далекий від’¬ 
їзд; Д. разветка — дільпя роз¬ 
відка. 

-ся— занечищіти, -ся, здпечн- 
стити, -ся, забруднювати, забруд¬ 
нити. 
♦Грязь—(топкая) багні, -ні, 

бруд, -ду; (на дороге) — грязь, 
-зи. 

Губершя — губерпя, ... щша 
(Київщині, Харківщина). 

*Г убительньїй — згубний. 
*Губка — губка, -ки. 
*Г убчатьій — губківатий. 
♦Гудок — гудік, -дні. 
Гуж — гуле, -жу. 

*Г ужевой — тягловий. 
Гурт (скота) — гурт, -ту. 

♦Гусеничний (трактор- 
ньі й) - нлазунівий; Г.передача - 
плазупс’ва передіча; Г-но-колес- 
пнй ход—плазуніво-коліспий хід. 
♦Густой — густий; Г-ая слав¬ 

ка — густе мастило, [гущавина. 
♦Густота—гущині. -т,(леса\ 
♦Гуськон — нйзкол, уколосік. 

А 
♦Дальнобойность —далекобій- 

иість, -пости. 
Дальнобомнми — далекобій¬ 

ний; Д-ая артиллерия — далеко¬ 
бійна артилерія. г 
♦Дальномер — далекомір, -уа. 
♦Дальномерщик — далекомір¬ 

ник, -ка. 
*Даяьность—далекість, -кости; 
Д видимого горпйипта — дале¬ 
кість ібрію; Д. вистрела — дале¬ 
кість обстрілу: Д. юризопталь- 
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Дамба Двухсторопний 

ная — далекість позет; Д, дей- 
ствительная — далекість дійсна; 
Д полета пули—далекість дьбту 
к’-лі, Д. прямого вьістгела — да¬ 
лекість простого пострілу; Д. 
прицельеая — далекість мі рин¬ 
кова. 

*Дамба— гатка, -ки. 
♦Данньш — д&ні, -них; Д. иеход- 

нне — вихідні дАні. 
Дата — д£та, -ти. 

*Дача — давання, діча, -чі; 
Д. корма (коню)— дйвавня фу¬ 
ражу (коневі). 

*Двадца?ипятиверстка—двад- 
цятип'ятиверетіька, -ки. 

*Дверца — дверщ» -рець. 
*Дверь — двері, ’-р'сй; Д. етод- 

ная — вхідні двері. 
*Двигатель — рушій, -іяі 
^Двигать, -ся, двинуть, -сл — 

рухати, -ся, рухнути, -ся, руша¬ 
ти, рушиш, посувати, -ся, по$у- 
иути, -ся, посбвуьати, -ся (впе¬ 
ред), прямувати. 
♦Двигающийся, движущийся— 

рухомий, руїнний. 
♦Движенио — і>ух, -ху; ампли- 

туда Д.—амплітуда руху; водь- 
ньіе Д.—вільш рухи; Д. вперед— 
рух уперед; Д. вращательное — 
обертовий рух; Д. перекатами — 
посування перекачуванням; Д. по 
компасу — рух ва кбмпасоїч; Д. 
охватьіваюіцее — охііплювальниії 
рух: Д. походное—похідний ру х; 
Д. простив — нескладні рухи; 
Д» рук — рух рукгки; Д. флан¬ 
говеє — фланкбвйй рух; Д. фрон¬ 

тальнеє— фронтальний рух; Д. 
целиной — рух цілиною. 

^Двпйной - - подвійний; Д. дей- 
ствие — ПОДЬПШІШ ЧИН; Д. ли- 
пейка — подвійна лінійка; Д. на¬ 
ливно й елемент — подвійний на¬ 
литий елемент, Д. шаг вперед— 
ПОДВІЙНИЙ крок уперед; Д. ШЗГ 
навад — подвійний крок назйд. 

*Двор - подвір’я, двір (дв ф4, 
ДВСру); Д. ПОСТОЯЛИЙ—ЗІ18Д, -ду. 

*Двуграннмй — двостінпий, Д 
угол — двостінпий кут. 

*Двужильньій — двожильний. 
*Деу копка — бідка. -ки;? Д. 

аппаратная — апар&гпа рідкії; 
Д. аптечная — аптечна бика; 
Д. машинная - - машинна бідка; 
Д патронная — надійна бідка; 
Д. санитарная—санітарна бідка; 
Д. телефонная—телефонна бідка; 
Д. хозяйствеаная — господарча 
бі цкн. 

*Двулерая пружина — двопера 
пружина 
Двупутнуй — двоколійний; Д- 

лиивя (ж. д.) — двоколійна (за- 
„ лішйця). 

*Двускатний —двосхилий, дво- 
покітний. 

*Двухверстка — двоверсхівка, 
-ки. г 

*ДвуХНОЯЄЙНЬ!Й —двоколійний. 
^Двухколесньїй — двоколісний. 
♦Двухпроводньїй — двопровід- 
Ш1Й. 
Двухсторонний -двобічний; Д. 

фехто ванне — двобічне фехгу- 
ВІННЯ. 
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Дебушировать Действопаг 

♦Дебушировать — дебушуьіти. 
♦Дегазация — дегазація, -ції. 
♦Деготь — дьоготь, -гтю. 
♦Дежурить— вартувати. 
♦Дшурньїй—вартовий: Д. коч- 

пата — кімната вартового; Д. ле- 
карсквй иомощник — вартовий 
лікарський помічник: Д. наблю- 
датель — вартовий стежач; Д. по 
госпиталю — вартовий шпиталю; 
Д. по дивпзии — вартовий диві - 
зії} Д, по канцелярии перепигчик 
— вартовий писар канцелярії, 
Д. по караулам гариизопа — вар¬ 
товий сторож залоги; Д. по ком- 
пате иосетителегі — вартовий 
кімнати відвідувачів; Д. по ко¬ 
нюшне — вартовий стайні; Д. по 
кухням — вартовий кухонь: Д. по 
літерному сбору — вартовий та¬ 
бору, таборового збііру; Д. по 
отдельтшй части—вартовий окре¬ 
мої частини; Д. по пекарне — 
вартовий покірні: Д. по приєм¬ 
ному покою — вартовий амбула¬ 
торії; Д пулеметпий взвод — 
вартові кулеметна чоті; Д. са- 
нитар — вартовий санітір; Д. 
еиівалист — вартовий сургіч; 
Д. часть — вартові части иа; 
Д-пьіх книга — книга вартових^ 
,.Д-ние на липню-4 — „Вартові 
ьа ліпію-4. 
♦Дежурство—вірта, - ти; всту¬ 

пать в Д. — стіти на варту. 
* Дезертир — дезертир, -ра. 
♦Дезертирство—девортувіння. 
♦Дезертировать — дезертуві- 

ти. 

’Дезинфектор — дезинфоктор„ 
-ра, 

*Дезинфекциочнмй-—дезпнфек- 
цігіний; Д. камера — дезинфек- 
ційна камера. 
Дезинфекция — дезпнф*їкц:я„ 

-ції, дезипфскувашш. [цш, -ці.. 
♦Дезорганизацич - дезорганіза- 
♦Действие —дія (дії), (Ови- 
же ниє) рух; (7неян.) ЧИЯ, -нур 
Д. боевие — бойові дп, Д. 
военіше —- волові Дії; Д, вре.шое 
— шкідші дія; Д. двойиое — по- 
‘війпий чпн; Д. искрьі ■— чна 
іскри, Д ложпое —фальшива дія;. 
Д. моральнеє—моральний впливр 
Д паснльственное — попешльна 
дія; Д. пастунательное—напарі 
дія; Д осколочнеє— чип скілкдми; 
Д. периодическое — періодична 
дія, ц. чий; Д плажени — чин пі- 
лум’я; Д. иолезпое— корисний 
чіш; Д. пробпвное — пробивний, 
чий; Д. разрушительаое —руйпа- 
ційний чий; Д. раскзлепного тела 
— чип розпеченого т/ла; Д. удар- 
пое — удірннй чеп; Д. фугаепое 
— фугіспий чип: Д. хичичсское- 
— хемїчшій чин. 
♦Действительность—дійсність,. 

-пости, Д. огпя—-ДІЙСНІСТЬ вогню. 
♦Действительнмй — дійсиий; 
Д. воєнная служба — дійсна ьій- 
ськіва служба: Д. дадьпость — 
дійсна далекість; Д. огопь — 
дійсний вогонь. 
♦Действовать — діяти; (чем- 
нибуОь) орудувати; (теос.) чи¬ 
нити. 

ч 
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. !*іййствїющиі Десятпвєрстка 

♦Действующий — дієвий, ЧИН¬ 
НИЙ; Д. армия — дієві армія. 
♦Декоративний — декоратйв- 

яий. 
^Делать, -ся — робити, -ся, 

діяти, -ся; Дедай раз“—„РЛш 
•раз'4. 
Делегат связи — делегат ввяз- 

ку. 
♦Деление — Пі ділка, -ки; пу- 

левое Д. — нулеві поділка; гра 
дусное Д.—грідусва поділка. 
Дело — сиріва, -еи. 
Делопроизводитель — діло- 

•від, -да; Д. по іо8яЙственной 
ч.істи — діловод господарчої ча¬ 
сі й їй. 

Делопроизводство — діловод- 
-ство, -ва. 

4 Демарнационний — демарка¬ 
ційний. 

^ДемаскированньїЙ — здечаскО- 
•аапий. 

" Демаснировать—демаскувати. 
* Демаснировна — демаскувао- 

чая, 
♦Денаснирующий — демаску- 

«аіьппй; Д. признаки—де*аеку- 
фільні ознаки. 

♦Демобилизация — демобіліза¬ 
ція, -ції. 
♦Демобилизованньїй — здемобі- 

лізіваний. 
♦Деіеонстрация — демонстра¬ 

ція, -ІУ. 
♦Деморализовать, -ся — демо¬ 

ралізувати, -ся. 
Даншний—трошіівйо; Д. ат- 

тесгат—грошовий атестіт; Д. 

каига —грошова кпйга; Д. ящик 
—грошові скрйпька. 
♦Денник (в конюшне) —зіго- 

ріда, -ди. 
Деньги — гріші. -шей. 

■Депо — ден"', -пі; Д. пожар- 
ное — пожежня, -ні. 
♦Дергать. дерн,ть — сіпати» 

сіпнути; смикати, смикнути. 
Дерево — дерево, -ва (мн. де¬ 

реві); Д ЛИСТВЄНПоЄ — листяно 
дерево; Д. хвойиое — глицеье де¬ 
рево. 

* Деревянньїй — дерев'яний; Д.в 
головка — дерев’яна голівка; Д. ’ 
основанпе — дерев’яна осніва; Д. 
палочка — дерев’яна паличка; Д. 
ящик для угломера— дерев’яна 
скркиька для кутоміра. 
Державна—держак, -кі, дер¬ 

жавна, -ки. 
Держать — тримати, держати; 

Д. под огнем—обстрілювати, дер¬ 
жіте під вогнем. 
Держатель—держільник, -ка; 

{приспособление)— державі». 
♦Деривация - деривіція, -ції. 
♦Дерн—дерен, -рну. 
♦Дернина — дернина, -ни; Д, 

логом — дернина ввдовж; Д. тнч- 
ком — дернина впоперек. 
Дерновать — дернувати. 

♦Десант — десіет, -ту. 
♦Десантний—десінтнпй;Д. от-' 

ряд — десантний загін. 
^Десятиборие — десятизкагін- 

вя. 
*уЯесятиверстна — десятьвер- 

стівка, -кн. «. 
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Дееятнделешшй 

’Десятиделенний — десяткпо- 
дцкЛвий 
Детализация—деталізація,-дії; 

детапізувіїція. 
* Деталь — деталь (з/с*, р. -ли), 

подробиця. 
* Детонатор — детонатор, -ра. 
^Детонаторний — детонатор¬ 

ний; Д. трубка — детонаторна 
трубка. 
♦Детонация — дехонація, -ції; 

детонування: Д. через влшшие— 
детонація через вплив. 
♦Детонировать — детонувати. 
♦Детонирующий — детонацій¬ 

ний; Д. взривчатое вещество — 
детонаційна впбухо'ва речовина. 
Детородние части — приро¬ 

джений. 
♦Дефиле — дефіле. 
Дефилировать — дефілювати. 
деформиревать —„ деформува¬ 

ти. 
Дешифровна — розшифруван¬ 

ня. 
Деятельность — діяльність, 

-иости; Д. боевая—бойова діяль¬ 
ність. 
Деятельний — діяльний, ак¬ 

тивний. 
Диагональ — косині, -пй, дія- 

ГУПЙДЯ, -лі. 
*Диаметр — поперечник, -ка. 
Диаг.'етральний — мпереЯпн- 

ко.пий. 
Диафраї ма — діяфрйгма, -ми. 
Диван — канапа, -пи. 

‘Дмвизион — дпвізібн, -ін . 
♦ДЯВИЗИОННІІЙ - ДИВІЗІЙНИЙ; 

Диетанционпшс 

Д. артиллерия — дивізійна ар ти¬ 
ле рік. 

*Диі нзия — дивізія, -зії. 
^ивпартномиссия —дивпарт- 

комісія, -сії. 
♦Динамит — дипешт, -ту; во¬ 

єнний Д. — військовий динаміт;, 
жолатшшрованшлй Дзшамит — 
жоляїиновапий дииам'Т; сгу- 
допистьШ Д. — драглистий ди¬ 
наміт. г 
ДинамнтньїЙ — динамітовий. 

♦Динамомашина — дшамома- 
шшіа, -ни. 
♦Динамометр — динамоиетер,. 

-тра, силомір, -ра. 
♦Динитронафталин — дппігро- 

нафталіни; сполука Фав’е. 
♦Диоптр — прозір, -зору. 
Директива— директива, -ви. 

♦Дирентрисса — директриса, 
-си; Д, огня — директриса вог¬ 
ню. 
Дирижабль — дирижабль, -ля. 

♦Диск — кружало; Д. с зуб¬ 
чаткою — кружало 8 трибком;. 
Д. пзпрапляющий — напрямне 
кружало; Д. прицельний — мір— 
викове кружало. 
♦Дисковий, дискообразний — 

кружаловий, кружалуватий; Д„ 
пружина — кружал ушїта пр} жи¬ 
ва. 
Дискредитировать -- дискре¬ 

дитувати, здискредитувати 
Дислокация—дислокація, -ції_ 

Диспозицил—диспозйцк, -ції. 
♦Дистанционний — днстапіі ій- 

ний; Д. трубка двойпого дей- 
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Дистанцій 

ствил — дистанційний занільпт; 
подв/йдого чину; Д, часть — ди¬ 
станційна частина; Д. делсние — 
дистанційна пбділка. 

*Дистанция—дистанція, -ції; 
Д. ближняя — близька дистан¬ 
ція; Д. вндимостй — дистанція 
гидноети; Д. дальняя — дальня 
дистанція* Д сродняя —середня 
дистанція. 

*Дисциплина— дисципліна, -ни: 
Л воипская — військова дисцип¬ 
ліна; Д. каскировочеая — дисци¬ 
пліна маскування; Д огня—ди¬ 
сципліна вогпю. 

4 Дисциплинарний — дисциплі¬ 
нарний; Д, взискашіе— дисцип¬ 
лінарна кара; Д. в.оздействие— 
дисциплішіринй вплив; Д, пра¬ 
во— дисциплінарне право; Д. 
устав — дисциплінарний статут. 

31 Дифосген — дифосген, -ау. 
*Длина — довжині, -ий; Д. гра¬ 

нати— довжині гранато; Д. ки¬ 
пи без ьзривателя—довжина 
міни б«з запальника; Д. снаря¬ 
да— довжині гарна гня; Д тела 
орудия — довжина тіла гарчати; 
Д. трубки — довжина трубки; 
Ддипою, в Длнну—вдовж, зав- • 
дїйжки. 

51 Длител ьньїй — тривалий, за¬ 
гай пші. 

“’Дневалить — чергувати. 
■•Дневальньїй—чоргові'иь, -вця; 
Д. иаружннй — надвіриий чер¬ 
говець; Д, неочередной — пова- 
порлдковші черговець; Д. оче- 
ЗЩНОЙ—поря'дковий черговець; 

Довольствие 

А* по конюшне — черговець 
стайні. 
Дневна — днювання. 
ДневнИі. — щоденник, -ка. 
Дневиой — денний. 
Днем — вдень, удень. 
Днище — днище, -ща. 

*Дно — дно, дна (мн дена); 
Д. ввіштное — вгвинтив дно; Д. 
рва — дно р.5ву; Д. стальиое-- 
стальне дно; Д углублення— 
дно поглйблеппя. 
Добавок — додаток, -тку. 
Добавлять^ добавить — дода¬ 

вати, додітл. 
' Добегать, добемать — добі¬ 

гати, добігти. 
Добрасьівать, добросізть—до¬ 

кидати, докйііати, докинути. 
Добро шенньи — докинутий, 
^оброволец — доброволець, 

-вільця, охбтнпк, -ка. 
Добрсначественнзсть — доб¬ 

ротність, -ности. 
♦Добронравньїй (конь) — сно- 

кійпий, лагідний. 
Добросовестность — сумлін¬ 

ність, -ности, совісність, -ности. 
Добьіча— здббич, -чи. 
Доверенность — доручення. 
Доверие —.віра, -рп, довір’я. 
Довесок — дбважка, -би. 

“Довинчивать, довинтить — 
догвинчувати, догвинтити. 

4 Довольствие — постачінпя; 
Д. артоллерийсков —артилерій - 
пе ностачіипя; Д. вещевое — 
речове постачішія; Д.денежное— 
постачання грошове; Д. квартир- 
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вое — постачання квартирне; Д. 
ішльное — постачання мйлове; 
Д прппарочное — постачання 
приваркове; Д. провіюптское — 
провіднтське постачання: Д. му¬ 
те в°°— подорожні видатки; Д. 
суточное — добова пайка харчів, 
харч яа добу; Д. чайпое — по¬ 
стачання часве; Д. фуражное — 
постачаная фурАжие. 
♦Довольствовать — постача¬ 

ти, Д. едой — харчувати.’ 
Довольствоеаться — задо¬ 

вольнятися. 
Договор — договір, -в»*ру. 
Догонять, догнать — догапя'- 

т;і, догнйти, паздоіанятн, наздо¬ 
гнати. 
Догорать, догореть — дого¬ 

рати, догоріти. 
Додавать, додать — додава¬ 

ти, додати, добавляти, добавити. 
Дождливьій — дощовитий, до¬ 

щовий. 
Дождь —дощ (дощуї. 
Дожимать, дожать — доти¬ 

скати, дотиснути- 
Дозаряжать, дозарядить — 

де заряджати, дозарядити. 
Дознание — дізнання. 
Дозор —дозір, дозору; Д. ка¬ 

раульний—дозір сторожі; Д. рвз- 
седнвательиьій— ризв/дчий дозір. 
Дозорньїй-ДОвіТрець, -ЗіірцЯ. 

*Док — док, -ку. 
Донлад — доповідь, -дн. 

*Д складувать, г докласть — 
доповідати, доповісти, доносити, 
донести. 

♦Донручивать, докрутить — 
докручувати, докрутити. 
Документ — документ, -ту; Д. 

Холгорой — борговий документ; 
Д. ироездной — документ па про¬ 
їзд; Д. УЕОЛЬШІТЙЛЬПЬ’Й — від¬ 
пускний документ. 
Долг—обіів’язок, -зку, борг5-гу; 

Д. служби-службовий обов’язок. 
Долговременньїй — довгочас¬ 

ний. 
Долетать, долететь — долі¬ 

тати, долетіти. 
♦ДолжнДстной —урядовий, 

службовий, Д. лпцо — службова, 
урядова осбба. 
♦Должность — посада, -ди; Д. 

адмипиотративная — Йл міністра- 
тйвпа посада; Д. нпзшая—нижча 
посада; Д. строевая — муштрова 
посада. 
♦Доливать, долить —доливати, 

долити. 
♦Доливка — доливання. 
Долина —-долйпа, -ни. 

* Долото — долоті, -та. 
*Дольі — жолоби, -б/в. 
*Д°Н — міч (дбчу), (здание) 

будинок. -Шсу; Д. Краспой Ар- 
мии — Дім Червііної Армії; Д. 
леспика — ліснпк/в дім. 
Домашний—довбвай; Д. арест 

— доибЬий арешт. 
♦Домкрат — лівії -ра. 
Донесение — допесеппя; Д. 

внеерочное — позатершн іве до¬ 
несення, Д. ло комапде—доне¬ 
сення ва командою; Д. ерочное — 
Донесення термінове. 



•Донний, доньевой—денний; транспортний шлях; Д, тиловая — 
(мн.) Д -не—діти; Д. втулка— тиловий шлях; Д. узкоколейная— 
денний утулок; Д. мипа— денна вузькоколійна залізниця; Д. гаи- 
мша; Д. стакан—денний ції- рококолейпая — ширококолійна 
ліндер; Д. фугас — денна фугіса. залізниця; Д шосснроваппая, шос- 
Доносить, донести — довб- сейнан—шосовий шлях; нолотно 

СИТИ, ДОНССНІ, ДОІІОВІДІГН, ДОПО- дороги—тор, тору; проеежая 
вісти, Д. по командо — доносити часті дороги — переїздок; про¬ 
за командою. [даток, -тку. хожая честь дороги— ступі,-пй; 
Дополнение—допівпегшя, до- уназатоль дорог — покажчик 
Дополнительньїй — додатні- шляхів, 

вий; Д горизонталь—додаткова *Дорожка— доріжка, -ки; Д. 
повемина: Д. заряд— додатні- шомпольная—шімпольна доріжка, 
вий заряд; Д. упраишоїшя — до- ^Дорожник -— долітце жолоб- 
датківі вправи. часте, жолооіька. 

*Долризьівной — допрпяіьпий; *ДорОЖНУЙ- ШЛЯХОВИЙ, ДО- 
Д. подютовка— допризівна під- ріжиій; Д автомобиль— доріж- 
гпто’ва. ній автомобіль; Дорожио-мосто- 
•Допризивнин — допривівпик, вой — ШЛЯХОВІ-МОСТОВИЙ. 
•Допуск — діпуст, -ту. [-ка Доєна ---дошка, -ки; Д. вин- 
Допуснать, допустить — до- тональная—гвіштувільна дошка; 

пускати, допустити, підпускати, Д, вкладиая — вкладна дішка. 
підпустити. ' *Досмотр—догляд, -ду. 
♦Дорога — шлях, -ху. доріга, *Досрочкьій — дотерміновий; 

-ги; Д. времеппая— тимчасовий Д освобождешсе —дотермініве 
шлях; Д. виочпая—в’ючна дорі- звільнення, 
га; Д. грушовая— ґрунтовий Доставать, достать—{куба) 
шлях; Д. естествеиьая — при- ДОСЯГІТИ, ДОСЯГТИ; {что) 8Д0- 
рідшй шлях; Д. железиая — за- бувати, здобути; {откуда) внії- 
лівнііця: Д. знмняя—натертий літи, вй(й)пяти, здіймйти, вшітп. 
шлях, зимник; Д. искуествепвая— Достаточньш іколичестєо) 
штучний шлях. Д. лесная — лісо- — достатній, довільний. . 
вий шлях; Д. мощеная—-брукі- * Достигать, достигнуть —до- 
вапиіі шлях, Д. полевая — іюльо- сягати, досягти чогі, дохідити^ 
ві доріга; Д. проселочная — пу- дійти чогі. [бугок, -тку. 
тгвець, -вця; Д с канавами—шлях Достижение—досягнення, вдо- 
з канавами; Д. столбовая—стовпо- Достоверность—певність, -но- ■ 
вий шлях; Д, строющаяся—шлях, сти, правдивість, -вости; Д. лич¬ 
ин? бу дується; Д. транспортная— носія — правдивість осіби. 
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Доетоинство 

Достоинство — гідність, -ио- 
стн; достойність, -ности; попіга, 
-гл. 
♦Достреливать, дострелить — 

дострілювати, дострелити. 
Доступность— приступність, 

-НОСТИ, ДОСТ/ИПІСТЬ, -ности. 
♦ДосчатиЙ — дощаний. ' 
Досьілание — досиліпня. 
Досьілатель — досилай, -ча. 

♦Досилать, дослать — доси¬ 
лати. досліди. 
♦Досягаемость — досяжність, 

-пости: виє досягаедости—• по-за 
дбсягом. 
Доталкивать, дотолкнуть — 

доштбвхуватп, доштовхнути. 
Дотребовать — довюіагати. 
Доходить, дойти (до чего)— 

доходити, ДІЙТИ до чбго. 
Драгунский — драгу'іїсьг.ий. 
Дратва — дратва, -ви. 
Драться — битися. 

♦Древесина — деревнйна, -шг. 
ДревеснпЙ — деревний; Д-нне 

опилки — тирса, -сн. 
Древко — держік, кі; Д. для 

банника — держак щітки. 
^ревонасаждение — дерево- 

садінвя, насйджуЕапня дерев. 
Дредноут — дреднбвт, -та. 
Дрезина —дрезина, -пи: Д. 

Срппевіія -— панцерна дрезина. 
♦Дрель — дриль, -ля. 
Дремота — дрїчбта, -ти. 

“ Дренаж — дрошіж, -жу. 
Дренажний — дрепіжнпй; Д. 

труба — дренажна труба. 
♦Дренировать — дрентватл. 

Дммог, 

*Дробинка — дробитка; строль- 
ба Д-ками — стріляння дробин¬ 
ками. 

*Дробящий — дробильний; Д. 
взрьівчатое вещество — дробиль¬ 
на вибухбва речовині. 
Дрова —дріва (дров). 
Доогнуть — подавітися. зава- 

гітнея; неприятель дрогнул — 
вброг подівсь, завагавсь. 
♦Дублирование — дублювіпт 
*Дуга — дуі і, -гй; Д. Вольто- 

ва — дуті Вольтова; Д. градус¬ 
ная — грідусна дугі; Д. поден¬ 
ного гехатта, — дугі підійміль- 
ного механізму. 

*Дужна — дужка, -ки. 
♦Дуло —дуло, -да. 
♦Дульний -—дуловий; Д ерез — 

дуловий зрізок. Д. часть —ду¬ 
лова частіша. 
Дульце — ^улко, -ка; Д. гиль- 

вн — дулко ГІЛЬ8И. 
*Д^ть, дунуть — дути, дунути. 
Дьібц становиться на диби— 

дуба, стати дуба. 
*Дьім — дим, «му. 
♦Димний,—димний; Д. порох— 

димний порох; Д. .порошок — 
дйший порошбк, -шку. 
Димовий — дшювйй; Д. за- 

веса — димові знелбаа; Д. короб¬ 
ка-—дюши ця; Д. сигнал—ди¬ 
мове гасло, Д состав — димова 
сполука; Д. труба — димір, -ря; 
Д шашка — димові шішка. 

* Димогарная труба — вогнева 
трубі. 
♦Димок — димбк, -мкі. 
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Дьшо-инротехнтеская маскировка Жалованье 

*Димо-пиротехническая мас¬ 
кировка — димо-піротехшчпе ма- 
скуванйії, 

*Дммоход — ди-охід, -хід у. 
♦Дьіра — дірі, -рй (лш. діри); 
д. гладкая—гнідка діра; Д ва- 
виптованная—наґвпнтіваеа дірі. 
Лишать — дихати. 

Дишло — дишель, -галя. 
Дишловой — діїВІЯЛЬНИЙ; Д. 

болт — дишельний прогонич; Д. 
буфер — дишельний відпрркаик; 
Д. васов — дишельний засув; Д. 
коробка—дишел ьва корібка; Д. 
ремень — дишельний ремінь. 

*Дюйм — даль, -ля. 

Еда — їжа (їжі), харч, -чу. 
Единение — єднання, єдність, 

-пости. 
♦Едеиица — одиниця; Е. бос- 

вая — бойова одиниця. 
*Единичний — одиничний, по- 

однпїкий. [пий, одноразовий. 
Единовременньїй — одпочас- 
Единодушний, -но — одно¬ 

стайний, -яо, -не, однодушний, -по. 
*Единоначалие — єдиноначаль¬ 

ність, -ности. [чільиик, -на. 
* Единоначальник — единояа- 
Единство — ідність, -ности. 
Единьїй — єдиний. 

*Едний — їдкий, гістрий. 
Ьдок — їдець (їдця). 

*Еж — їжак, -кй; Еж проволоч- 
ньтй — їжік дротяний 

Ежедневно -шо-дяя. щоденно. 
*Езда — їзда, їхапня; евда сме¬ 

рек» — їзді зміною. 

*Ездить — їздити. 
*Ездовой — іздоьий^ „Ездо- 

вне садись" — „їздові сідай*- 
„Евдовме слрзай** — „їздові 
влазь4*. 

Ездок — їздець (їздця . 
*Ель — ялина, -шг [ємний, 
Емкий — місткий, уклідистий, 
Емкость —МІСТКІСТЬ; -К%ІЇЇИ; 

смпість, -пости. 
*Естествснний, -но — природ¬ 

ній, -ньо, натуральний, -но, вла¬ 
стивий; Е маскировка — природ¬ 
не маскування; Е. магоит — при- 
рідпій магніт; Е. надобность — 
прирідня потреба; Е. откос —- 
властива спохівийа; Е. рубеж — 
ирирідній рубіж; Е. скат — нрц- 
рідшй поеіг. 

Есть — їсти. 
Ехать — їхати; Е. верхом т-г 

їхати верхи. 

Жажда - си. ага, -ги, жажда, Жалобщик— жілобник, позов¬ 
наяо — жалі, -ла. [-ди. пик, -ка. 

*Жало6а -— скарга, -ги. Жалованье — платня; -ні. 
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Жі :,ка навозпая ЖіЛОВЕТЬСЯ 

Жаловаться— жалітися, скар¬ 
житися. 
Жалонер — жалопер, -ра. 

*Жалонировать — жалопуваТи. 
Жалюзи — жалюзі, -зів. 
Жаться — таскатися, інепу- 

тося, тулитися. [скрутень. 
Жгут—джгут, -ті; (соломи) 

’ Жезл — жезлб, -ла. 
Желаемьій —- бажаний; Ж. на- 

правление — бажаний нйпряи. 
Желание — бажання, хотшня; 

по собствешшму жйлапцю — з 
власної шілії [ибваиий. 

*Желатикированнюй — желя щ- 
*Желатинообразньій—желати¬ 

ну в£тий. 
Келезко — залГвце, -ия. 

*Железнодорожньій— валіз- 
ничпй; Ж. ветка— залізничнії 
руків;' Ж. внемка — залізпі'та 
виЙЕіа; Ж. полк — залізничпй 
поле; Ж. часть — залїзпи-іа ча* 
стіша. 

*Железньій — залізний; Ж. до¬ 
рога — залізниця, Ж. корпус — 
за ізний корпус; Ж. крило — 
залівие крило; Ж. пробка — за¬ 
лізна ватичка; Ж. трубка—за¬ 
лізна трз'бка. 
Железо— валізо; Ж.угловое— 

КутІЬКОве зал 180; Ж. лпстовое— 
аркушеве іалізо; Ж. мундштуч¬ 
неє — валізо байрачне. 
'Железо-бетон — валізо-бвтби. 
*Желоб — жблоб, -ба; Ж, зке- 

ценїрическкй — жблоб ексцен¬ 
тричний. 
Желобок—жолоббк, -бка. 

*Желобчатьій — жолобчастий, 
жолобуватий. 

*ЖвЛТО-бЄЛЬ'Й — жовтобілнй. 
Желтьій — жбвтий; Ж. охра—- 

жовта вбхра; Ж. фосфор — жов¬ 
тий фбефор. 
Желудок — шлунок, -ПК}. 

Жердевои — жердяний. 
Жердь, жердина — жердийа- 

Ж. охоронная — жердина запо¬ 
біжна. 
Жеребец — жеребець, —б ц її. 
Жестокий—жорсто'кий, лютий» 

*Жесть — бляха, -хп. 
Кестянка — бдяшінкі, -кн. 
Жестяной — бляшаний; Ж ко¬ 

робка—бляшана корббка; Ж.под- 
доп —бляшане ПІДДЄНЕЯ. 
Жетон — жетійі, -па. [лити» 
Жечь, ежечь —цаійти, епа- 
Жженньїй — палений. 
Живая изгородь — живопліт» 

-лоту. 
Живец-живець. -ВЦЇі 

*Ж^вой — живий; Ж. цель- 
Ж Вії ціль. 
Живосте — ЖИВІСТЬ, -ВОСТІГ, 

моторність, -еости. 
Живот — живіт, -вота. 
Животное — тварина, -ви. 

*Животньій — тваринний; Ж,, 
транспорт — тваринний, транс¬ 
порт. 

*Жидкий —течпий, рідкий; Ж 
тсло^ — точне тіло; Ж. раствор— 
рідкий р-ізчип. 
♦Жидиость — течиво, -ва; рід¬ 

кість, -КОСТИ. Г-ц|_ 
Жижа навознаг. — гнойовиця. 
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ч. у» 

ЗІСизпь 

Жизнь— ЖИТТЯ, ВІК. -Ку; Ж. 
гнрпая— мйрпе ЖИТТЯ; Ж по- 
ходно-боевая — похід во-бойовії 
життя. 

'Жила — жила, -ли. 
ЖилоЙ — жилий; Ж. псхеще- 

НЇІЄ-ЖИТЛУ, -ла^ Ж. построи- 
ка — житлові будівля. 
Жмьіхи — макуха, -їй, (из 

'Свеклш) жмакй, іків- 
"‘Журавлиньїй — журавлиний; 

Заведете 

Ж. строй — лад журавлиним 
ключем. 
Журнал — журніл, -лу; Ж. 

взнскаїшй — журпіл кар; Ж. во¬ 
єнних дєйсівиіі — журніл во- 
елних^ дій; Ж. входящих бумаг — 
журнал вступних паперів; Ж. ви¬ 
сот— журніл вис/т; Ж. исхо- 
дящих бумаг— журніл вихід¬ 
них напорів; Ж» поощренвй — 
журніл заохочувань. 

За — за, по, по-ва; „За мной 
шагом (бегом) марш" — „За ннїю 
ярііком (бігом) рут"; „За спину" 
— „За сшшу“; послать ва па¬ 
тронами— послати по наб«її. 

Заартачиться — заноровитися. 
Забивать, забить — забивати, 
Забивка—лабивіння, [забити. 
Забирать, забрать— забиріти, 

забріти; 3. в пледі— полонити, 
у полїШ вибрати. 

*Заблаговремекньій -но— зав¬ 
часний, -во, заздалегідний, -дь; 
завчасу, заздалегідь. 

Заблудить, -ся—заблудити, -ся, 
заблукіти. 

Заблуждение — оміна; вво¬ 
дить, ввести в 8аблуждение — 
яавбдити,' завести в оміну. 

"Забоина — вабоша, -ни. 
Заболачивание—збол^чування. 

"Заболачивать— зболічувати. 
Заболевать, заболеть — захо- 

рувітії, захворіти, занедужувати, 
занедужати. 

Заболевший — що захворів, 
що зьиедужаз. 

Забор — паркій, -ні; забор 
(води) — вабіїр, -ру. 

Заботиться, позаботиться — 
дбітн, подбіти, пеіслув ІТИСЯ. 110- 
пеклуватися. 

"Забраковьівать, забраковать 
— бракувітп, забракувіти, 

Забрасьівать, забросить— за¬ 
кидати, закинути, викидати. 

1 Заброннровьівать заброниро- 
вать — паидерувіти, запапцеру- 
вати, [ваний. 

"Забронированньїй — нандерй- 
* Запал — вавіл, -лу. 
Заваливать, завалить — закн- 

діти, закидати, завілшвати, за¬ 
валити. 

Заварка — заварювання. 
Заваляться (о коне) — зава¬ 

лятися. 
"Заведенне — зіклад, -ду; 3. 

воеппо-дочебное — військові лі¬ 
карня. З, воеино-учебное — вій- 
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Заведи вающий 

ськіьо-навчільїшй віклад; 3. ле- 
чебное — лікірня. 

Заведьівающиг —- завідувач; 
3. оружисм — завідувач зброєю: 
З раьведкой батарей (днвнзн- 
опа) — завгдV вач розвідкою бате- 
рії (дивізіону); 3. хояяйством — 
господар, -ри 

Завертка — завертка, -ки. 
Завсса — заслона, -ии; 3 ди¬ 

мовая — димові заслона; 3. огео- 
вад — вогпеві заслінаГ; 3. світо¬ 
вая — світлові заслона. 

Завет — заноЩт, -ту. 

Завещажіе заповіт, -ту. 
Завинтованний — зашштопа- 

пий; 3. гнездо — загшттівапе 
гнізді 3. конец — заі'виитовауий 
кінець. 

Завннчиаать, завинтить—за¬ 
гвинчувати, заґвинтнти. 
Завладевать, завладеть 

опанівупатг, опанувати, захоплю¬ 
вати, захопити. 
Завод — впрібпя, -га; 3. виио- 

курпннш’і—гуральня, -ні, 3 кир- 
ничний — цегельне, -пі; 3. ко- 
жевеипий — чипбарня. -ні: 3, ле- 
сопильнші -— тартак, -ка; 3. ору- 
дийішп — гармітиа вЩбня; 3. 
оругксйний-ЗбрійїІЯ; 3. поро- 
ховой — порохарня; 3. сахарішй 
-—цукроварня, -пі; 3. стекляинй 
— гутаг -ти; 3. трубочний —за- 
паі.ьшік іва вербо ля. [иікрут. 
♦Завод гиревой — тяглрцевий 
Заводить, зав всгн{мотор)— 

викручувати, накрутити, „.Заво¬ 
ди1* — „Накручуй4*. 

Загражденне 

♦Заводная лошадь — запасний. 
Заводь — затока, -ки. [кінь. 
Завоевание —завоювання, здо¬ 

бутті?. 
Завоевивать, завоевать — 

завойовувати, завоювати, здобу- 
віти, здобугя. 
♦Завожжйвать, завожжить — 

заїлжкувати, зав/жкати. [-Му. 
♦Завхим кСкороч.) —- завхеч, 
Заволанивать, заволочь (за¬ 

слонять)—застеляти, застел і: тій 
повивіти, повити, 8атягіти. 8Ь- 
тягти 

Завтрак — спідапок, -нку. 
♦Завязка^— зав’язки, -кн; 3. 

боя — зав’язка бію. 
Завйзмвание — зав’язування. 
Загиб — зал ш, заліму; З за і- 

пеястонкп—залім зідвьої стшкц_ 
Загибать, загнуть — загинати,, 

за луги, заломлювати, заломити. 
♦Заглушать, заглушить — глу¬ 

шити, заглушувати, заглушити. 
♦Заглохнуть — заглухнути. 
Іагниранне — загнивання. 
Заговор — зміна, -ви. 
Заголовон — заголовок, - нку. 
Загорагьс.?, загораться — зай¬ 

матися, зайнятися. 
♦Загородка — загоріжа, ~жі. 
Заготовлять, заготовить — 

виготовляти, заготовити. 
♦Заградитель — застійний, -ка. 
Заградительньїй — заелішшй;, 

3. огонь — засліиний вогонь; ЗІ 
полоса — ваелінна ему «а. 
♦Заграждение — перепона, -пи;. 

і. внутрсішее — внутрішня пере- 
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Загривок 

піна; 3. милпое — їіішіф перепо¬ 
на; 3. морпетое — перепона в 
лірі; 3. проволочпое — дротяні 
перепіиа; 3. рейдовое — рейдова 
ііерепОна. 

Загривок — яагрпвок, -ика. 
Загрочождеиие — завілювап- 

пя, заийла. -ли. 
*3агрушать, загрузить, — за- 

яартажувати, завантажити. 
^Загрязняться,загрязниться— 

забруднюватися, забруднитися. 
’Загрязнение — забруднювання, 

вабруднепия, 3. час той — забруд¬ 
нення частив. 

*3агрязненньій — забруднений. 
*3адание— завдання; 3. ввод- 

ное—додатків^ завдіпдя; 3. опе¬ 
ративнеє — оперативне завдання. 

^Задача — завдапня; боевая 
3. — бойове завдання; огневая 

■задача 3- вогневі завдання. 
*3адвигать, задвинуть — засу¬ 

вати, засунути. 
*3адвишка — зісувка, -ки. 
*Задвижной щитик — засувний 
щитик. 

»3адевать, задеть — зачіпати, 
-зачепити. 

Задержание — затримання. 
З ідержнвать, задержать — 

затричувати, затримати. 
^Задержка — затримка, -кк; 3. 

-ударной муфтн — затримка удір- 
шої муфти; 3. ствольная — ців¬ 
кові затримка. 

Задернование —задерпувішш. 
*3адирина — задгрка, -ки. 
*3адний — задній; 3. боец — 

Звжпмной 

відній босць (бійця); 3. караул— 
Відня сторожа, -жї; 3. линей- 
ка — зідпя лінійка; 3. нога — 
зідпя нога, -ги: 3. план — зад¬ 
ній план, -ну; 3. положепце — 
ЗІДПв положення; 3. СЕЯЗЬ стан- 
ка — задній нів’язь станка; 3. 
труба —задля труба, -би. 3. ход— 
вадній хід, хбду; 3. шарнир— 
відвій сустіз, -ву; 3. шеренга — 
відпій шерег. 

*3адник — вакаблук,-ка; задок, 
-дкі. 

*3аедать, заесть — заїдати, 
заїсти; (застревать) — зати¬ 
натися, затятися. 

*3аезд — заїжджання. 
*3ажжение — запалювання, за¬ 

палення. 
" 3,жигалка — запальничка,-ки. 
*3ажигать, зажечь — запілюї 

вати, запалити. 
*3ажигательньій — запальний; 

З, бомба—запальна б«5*іба, -би; 3. 
сегмент —■ запальпнй сегмент, -ту; 
3. снаряд — запільний гірмд- 
тень, -тня. 

*3ажим — затиск, -ку; 3. ли- 
нойньїй — лїа’.йний зітнок. 

*3ажимать, зажать — натис¬ 
кати, яатйснугн. 

*ЗажимноЙ — 8атнокнйй; 3. ба- 
рашек—затискний баранчик; 3. 
виїт— затиски ий ґвннт; 3, гай¬ 
ка—затискна нутра; 3. ісольцо — 
затнекпе кільце; 3. кулак — за¬ 
тискний кулік; 3. матка—затиск¬ 
ні мітка; 3. приспособлеоне — 
затискний пристрій. 
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Заземлеішо Закуіюрнвать. 

*3аземление — умилювання, 
узвмлсппя. 

*Зазор — дюз, люяу. 
*3азубрина — щербина, -ни,за- 

зуб, -бу. 
* Закал—гарт, -ту; (/? хлебе)— 

вакілець, -льця. 
*3акаленньій — загартований. 
Закализать, закалять, закв- 

лить — загартовувати, гартувати, 
вигартувати. [-ту. 

■"Закалка — гартування; гарт, 
♦Заиатка круговая — кодовий 

ббтиск. 
*3акладка (в етойле)—закла- 

дина, -нп; 3. обеденцан (ужші- 
ная) — закладання на обід (на 
в«черю); 3. продуктов — закла¬ 
дання продуктів. 

*3анладмвать, зал ожить—зі- 
кладйти, заклісти. 

^Заклепка — июта, -ти. 
*3анлепивание — цитування. 
*3аклепьівать,-пать — нв-ту ві¬ 

ти. вашотув&ти. 
*3аклинение — заклинювання, % 

заклинення. .. 
♦Заклинипать,-ся, заклинить, 

-ся — заклинювати, -ся, заклини¬ 
ти, -ся. 

Заключать, заключнть (дого- 
вор) — складати, скласти (д.їго- 
вора). 

Заключение — висповок, -вку; 
ув'язнення. 

Занлючительньїй — кінцевий. 
*Зановьвать,заховать {коня) 

— заковувати, вакувати. 
*Закон — закон, -ну; 3. оши- 
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бок — закон помилок; 3. рассе- 
ивания — закон рбзсіву. 

За» райка — закрайок, -йка. 
*3акрашивать, закрасить — за¬ 

фарбовувати, зафарбувати; (при¬ 
давать окраску)—-забарвлю¬ 
вати, забарвити. 

*3анрепа — закріпка, -ки. 
Занрепдение —закріплювання,, 

закріплення; 3. жестности—за¬ 
кріплення кісцевоети. 
'Закроплять, закрепить—за¬ 

кріпляти, закріпити. 
Заврепляющий—закріпний; 3~ 

болт — закріпній ирогбнич; З- 
кольцо — закріпне віїьци. 

*Закрой— заклад, -ду; В 8акрой> 
— на(в)заклад. 

*3акругленньій -за(о)крутзеш«й. 
*3аиручивать, закрутить — за¬ 

кручу вати, закрутити. 
*3агрьівание — закривання, за¬ 

критті, зачиняння, зачинання. 
♦Закривать, -ся, закрить,-ся — 

закривати, -ся, вакритн; -ся; за¬ 
чиняти, -ся, зачинити, -ся; „За- 
кроіїсь направо" — „Закрийсь нд- 
пріво1*. 
♦Закритие — закриття, -тті^ 

висота закригия — висота ва- 
критт .і. 
♦Закритий — закритий, зачи¬ 

нений; 3. местность — закрита 
місцевість; 3 позицпя — вакрй- 
та позиція; 3. собрааие—закриті 
зббри; 3 цель — закрита ціль. 

*Закупоривать, закупорить — 
ватикіти, заткнути, (продкой} 
закорковуваги, закоркувітп. 
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Залегать 

♦Залегать, залечь — залягйтн, 
залягти. 

*3алив затока, -кп. 
^Заливать, залить — забивати, 

залити. 
*Заложение — осп^ва, -вн, за¬ 

клад, -ду; 3. ската — закійд 
схилу. 

Заложник—зарубник, -ка. 
* Залп — випал, -лу; дать 3. — 

дати випал; „Залпами пли“ — 
чі Випалами ^ пали '*; Залповий 
<топь —- вогонь випалом. 

Заианивать, заманить -— за- 
хішоват-ц, заманити, принаджу¬ 
вати, приладити. * 
♦Замаскированнмй — замаско¬ 

ваний. 
^Затснировивать, -ся, зама- 

скировать, ся — замасковувати, 
-ся, замаскувати, -ся. 

*3амахиваться, замахнуться— 
яамір Ітися, вагіритися. 

Замачивание — замочування. 
Замедление — загаяння, за¬ 

гайна, -ки. 
Замедлитель — вагаюеач, -ча. 
Загледяять, занедлить — за¬ 

гаювати, вапіяги. 
*3амнна — заміна, -пи; в измо- 

пепие приказа — в вишу на¬ 
казу. 

Заместитель — заступник, -ка. 
*3амечание — зауваження. 
*3амечать, заметить — заува¬ 
жувати, 8ауаажЕТи, спостерігати, 
спостерегти, помічати, помітити. 

Замешательство — зам’ятня, 
■ні, з&иішка. -кп. 
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Вапад 

Замкнутий — замкнений; 3. 
випуклая форма — замішена опу¬ 
кла фОрма. 
Замковий — замковий; 3. коль- 

цо — замкОве кільце. 
Замок — замок, -мкі; 3. вися¬ 

чий — колодка, -кн. 
Замочний— замкОвий; 3 ме- 

хапизм — замковий механізм; 3. 
паз — замкова ґ4рв; 3. рьічаг — 
замковий важіль. 

*3амундштучивать,замундшту- 
чить — забайракіівувати, забай- 
ракупіти. 

"Ззмукание — замикання. 
*3амикатель —замикач, -ча. 
Замикать, замкнуть — гами- 

кітн, замкнути; Замкнуть об- 
ход—замкнути обхід. 

*3амшающий — (звание) за¬ 
микальний; 3. шпилька — зами¬ 
кальна шпилька. 
Замисел — з«Імпсвл, -слу, пі- 

?:ір, -ру. 
Занесение —занесення. 

*3ашшать, занять — займати, 
зайняти; занимать по фронту — 
ваймати з фронту. 

*Занос — вамет, -ту. 
*Заноснть, занести — занііси- 

тп, Бапести; (оружие) — замі¬ 
рятися, піди л ги. 

Занятне—займання, зайняття; 
3. пеприятельской ІІОЗИЦИИ — 
ЗЕйзійння. зайняття ворожої по- 
взцгі, 3. своей шзиции — зай- 
міоня, зайняття соои позиції; 3. 
учебше —навчї'цпя. 

*3апад —захід, зіходу. 
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Запайка 
Зарслж 

*3апайна — 8алютЄвувания. 
*3апал — підпільник, -ка, під- 

в. люванея; 3. искровнй — під- 
па йьник іскровий; 3. платкпо- 
^ні — підпільник платиновий. 

ЗапальньїЙ — підпільний; 3. 
Отверстие — підпільний Отвір; з, 
стакан—підпільний цилшдер; 3. 
трубка — підпільна трубка/ 

-Лапас — запас,-су; 3. вози- 
мий — вожений запіс; 3. носи* 
ний ношений заніс; 3. патропов 
— 8апіс набоїв. 

^Запасний — запасний; 3. ве- 
щи — а&паоні речі; з. гнездо — 
запасні гніздО, 3. позиції» — за¬ 
пасні позиція, 3. преметннй 
окоп — ианасЕЙй кулеметовий ші- 
пець; 3. часть — запасна ча¬ 
стина. 

Запах — 8Іпах, -ху. 
Запашно з полотнище — опі- 

листе иолітшще. о 
Запертьій — зімкненні!. 
Запирать, запереть — запира¬ 

ти, заперти, замикати, замкнути. 
*3апиранщай мехакизм — за- 

микільїшгі механізм. 
Записка — записка, -кп, 3. об 

арестоваищі — зіписка про за- 
ареш гувіпня; 3. об огвобождешш 
нз-под ареста — віписка про 
звільнення з-під арешту; 3. об’- 
яонительпая — пояснлльпа 8І- 
писка. 

Записивать. записать — запи¬ 
сувати, записітн; 3. на приход — 
гани* іти в прибуток; 3. в рас- 
юд — записіти на вндіток. 

Зались — запис, -су. 
‘аплечик—ааплечпаа, -ки. 

’Запломбированний — заплом- 
біваппй. 

"Заподлицо — упрйчерть. 
алодпружить- ззпіднружитн. 

Заполи ти заповнить — за- 
Шівнпватя, вапівпити. 

*Заполнение— запевнення; З* 
контура — запевнення Єбриеу. 
аапор — запіра, -ри, замп- 

каннл. ~ 
^Запресованими — загяічешпі; 

?*. пороховая чякоть—загг/чо- 
чепий пороховий м’якуш. 

Запрещать, запретить — за¬ 
бороняти, заборонити. 

Запрещение—заборона, Цій.. 
Запрос — запитання. 

*3апруда — загіта, -ти. 
Запруживать, запрудить — 

загачувати, загатити. 
Запрягать, запречь—запрн- 

гіти, запрягти. 
*3апражка — вапряг, -гу, за¬ 

прягання; орудийная 3. — гар¬ 
матний зіпряг. [-ку.. 

*3апусн {мотора) — запуск, 
Запуснать, запустить (оста¬ 

влять без ухода) — зане- 
хіювати, запехіятп, [мотор)— 
запускати, запустити. 

*3арезка— зарубка, -ки, карбг 
-бу. 

З іржаветь — заржавіти, заір- 
жівіти, взятися іржею. 

*3аржавленнмй— іржавий, за¬ 
іржавілий. 

•Заросли — зірослї, -ліві 
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Зарубина 

Зарубина, зарубка — зарубка, 
~кп, зарубина, -ви. 
♦Заручний — запасшій; 3. пру¬ 
жне— запасна збрОя. 
♦Зарьівать, -ся, зарить, -ся — 

заривати, -ся, зарити, -ся, за¬ 
капувати, -ся, вакоп&ти, -ся. 

,,3аря“ — „Срря'“. 
Заряд — заряі, -ду; 3. бое- 

яой — ббйнпй заряд-, 3. вншиб- 
ной — вибившій заряд; 3. до- 
лолрнтельинй — додатковий 8а- 
р.?д; 3. осповной — основний за¬ 
ряд; 3. относнтельинй—відпОе- 
»кй заряд; 3. равривпий—роз¬ 
ривний варед 3. сосредоточоп- 
лнй — зосереджений заряд; 3. 
удлинепньїй — видовжений 8а- 
ряд. 
♦„Заряд — 0. Углонер 00—00. 

Уровепь 00—00. Прицел 00—00. 
Трубка 00 (удар,? картечь)"— 
„Заряд—0. Кутомір 00—00. По¬ 
никниця 00—00. Мірник 00—00. 
Занільппк 00 (удар, картеча}'4. 
♦Зарядний — зарядний; 3. ло¬ 

ток —'зарядний кіїроб. 3. ящик— 
зарядний ящик. 

Заряжание — заряджання; 3. 
злеаіепта наснажування. 
♦Злряжать, зарядить — заря¬ 

джати, зарядити; „Заряжай"-— 
,,8аряджйй“. 

Заряжающий—8аряджільник, 
-ка. 
♦Заряженниі—заряджений; 3. 

дружив — заряджена вбрся. 
Засада — зісідка, -кн. 
Засаривать, -ся, засорить, 

Застрельщик 

Г-ря — засмічувати, -ся, засмі¬ 
тити, -ся. 
♦Засена — засіка, -ки. 
Засечка — зачерк, -ку; {у 

коня) засічка, -ки; 3. обрат¬ 
ися— зворбтний гіічерк; 3. по- 
луобратиая — напівзворОтннй ві- 
черк; 3. прямая—прямий зїічерк. 
♦Заскакивать, заскочить —за¬ 

скакувати. заскочити. 
♦Заслон — заслін, -лону. 
Заслонна - затулка, ,-кд; (в 

печи) — заслінка. 
Заслонять, заслонить — за¬ 

слоняти, заслонити, затуляти, 
затулити. 
♦Заснарядное пространство — 

простір погагариатневий. 
♦Засов — з&сув, -ва; 3. днш- 

ловой — дишельний зйсув; 3. к 
начетке — васув до купки. 

Засорение — засмічення: 3. 
частей — засмічення частин. 
♦Застава — ьастіва, -ви. 3. 

главная — головна заставі. 
Заставлять, заставить—при- 

мушрати, примусити, присилу¬ 
вати, присилати. 
♦Застегивать, -ся, застогнуть, 

-ся— застібати, -ся, застебнути, 
-ся; 3. патронную, сумку (кобур)— 
застебнути набійницю (кобура). 
♦Застегнутий — застебнутий. 
♦Застежна — застібка, -кп. 
♦Застопоривать, застопо¬ 

рить — застопорювати, застопо¬ 
рити; (мотор) — зупиняти, зу¬ 
пинити. [-ка. 
♦Застрельщик — застрільник, 

1 
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Саетрига 

^ Ч 

Застрига— заструг, -гу. 
*3астревать, застрять — за¬ 

стрявати, застряти. 
Заступать, заступить — за¬ 

ступати, заступити. 
Заступающий—що заступає. 
Заступка — ваступка, -ки. 

*Затвор — за“(5к, -мкі; стябель 
3.— стеблі яамкі. 

Затворний — зачко'внй; 3. ва- 
держка— оамкіЬ4 затримка; 3. 
пружина — замкові пруипнт; 3. 
часть — 8амк4в4 частина. 

Затворять, затворигь — за¬ 
чиняти, зачиніітп. 
*3атененнь«й— затшеппй. 
♦Затишье— тиша, -ші; безві¬ 

тря; яйтпшок, -піку. 
Затор—затер, -ру,з?'шерет, -ту. 
♦Затормозить -— загальмувати. 
Затонка — таточка, -ки. 

♦Затравливать, затравить(по¬ 
рох в орудии) — підпалювати, 
підпалйтп. 

*Затравочньій —- підпільний; 3. 
отверстие — підпільний і5твір. 
За тру д не ниє — трудність, 

-ноети: перешкода, -ди. 
Затруднительньїй — утрудли¬ 

вий, трудний, морочливий. 
Затруднять, затруднить — 

утрудняти, утруднити, на ;іере- 
шкОді стігп, перешкодити. 
Затухание —; загасання. 
Затикать, заткнуть —затика¬ 

ти, заткнути, затул я ги, затулиш 
Затилок—потилиця,-ці; в 3.— 

в потилицю: 3. (приклада) — сто¬ 
па (прикладу). І 

оацеп 

Затильник — затильник, -на- 
З. с рукояткою — затильник із 
ручкою. 

Затичка — ватичка, -кц, чіп, 
чппа. . 

Затяжка — затягання, тягани¬ 
на, -ии.. 

Затяжчой— затяжний; 3. вн- 
стрел — затяжний иОстріл. 

*3ауздьівать, зауздать-—за¬ 
гнуздувати, загнуздати. 
♦Заусеница — задра, -ри, з4- 

Діркч, -ки. 

Зафиксирование — зафіксу- 
вйпня. - 

♦Захват — захоплення, (в ору- 
^ии)—\зачіт -чеиа. З, круговой— 
коловий зачіп. 3. иаправлшощий— 
напрямний зачіп; 3. оружия — 
8ахбплешш збрбї; 3. походннй — 
похідний вачін; 3, цедц в вилку — 
захоплення ц ди в міжпйк. 

Захвативать, захватнть — 
захоплювати, захопити, зачіпіти. 
рачепнти. 
Захвативающий — що 8ах«{- 

плює. 
♦Захлестнзать, захлеснуть 

■ 4р0ой)-~захлюпувати, захлюп¬ 
нути, залцвіти, залити; (ве- 
ревкой) — закручувати, закру¬ 
тити. 

Заходить, зайти — заїздити, 
зайти. 

Захождение — зіхід (заходу), 
виходження. 
♦Захромать — закульгати. 
Зацеп — зачепа, -пи; 3. ра¬ 

ми— зачепа рами. 
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Зацеплять Зелень 

Зацеплять, зацепить— зачі¬ 
пляти, зачепити. 
♦Зачерчивагь, зачертить — за¬ 

рисовувати. зарисувати. 
Зачисление — 8аліЧ&гшя, зара¬ 

ховування. 
Зачислять, зачислить — залі¬ 

чувати, залічити, зараховувати, 
зарахувати. 

*3ачищать, зачистить (про- 
вод) — зачищіти, зачистити, об¬ 
чищати, обчистити; (метал.г)— 
загліджувати, заглідити. 

Зачищенньїй —обчищений, за¬ 
чищений; загладжений. 

*Заштриховать, заштрихову¬ 
вать— зарискцвувати, зариску- 
вітн. 

Заіделна — защіпка, -ки, ви¬ 
скочка, 3. гращающаяея — пово¬ 
ротні зіскочка; 3. чатазшшая— 

„магазинова заскочка; 3. прпем- 
^иика-—віекочка приймача; 3. с 
хвостом — защіпка із хвосто'м; 3. 
хомутика — ващіпка хачутика. 
З а щита — оборона, -пи, за¬ 

слана, -ни; 8ІХИСТ, -ту: 3. кру¬ 
говая — заслбна кругові; 3. пози- 
ции — оборбпа позиції; 3. проти- 
вогазовая —протигазовий вахист; 
3. еложная — гасл^на складна; 
3. тела —- заслана тіла. 

*3ащитник — оборбеець, -нця. 
Зшцнтнуй—захлсиий, оборон¬ 

ний; 3. одежда — захисний бдяг; 
3. окрашивание— захисне за¬ 
барвлення; 3. цвет — захисний 
іоілір. 
Защшцать,-гя.згщитить,-ся— 

обороняти, -ся, оборонити, -ся, 
захищати, -ся, захистити, -ся. 
♦Защищеннуй —захищений; 3. 

место — захищене м/сце. 
Заявка — зая'вка. -ки. 
Заявление — заява, -ви. 
Заявлять, заявить—заявляти, 

заявити. 
Ззанис-—ввання, стан, -ну. 

*3везда, звездка—зірка, -ки, 
воря, рі; вірочка, -ки; Полярная 
3. — бігу нова зоря; пятиконечная 
Звезла — п’ятикутна гірка. 

*Звено — лінка, -ки; 3. подво- 
за — лінка підвбзу; 3. понтона — 
лаоод понтона; 3. цепи — ланка 
ланцюга. 

^ 3вонкові-и — дзвінковий: 3. 
сигпализация — дзвінкове гаслу- 
вацпя. 

"Звук — 8вук, -ку. 
*Звуковой — ввуковйй; 3. си¬ 

гнал— звукове гасло; 3. сигна- 
лизация — звуков»' гаслувйння. 

Звуномаскировка — звукома¬ 
скування. [тричний. 

Звукометрический —звуко*.е- 
*3 дайме — будинок, -нку; 3. ка¬ 

зарм енное — будйяок-касірня. 
Здоровьв — здоров’я, -в’я. 
„Здравствуйте41— „Доброго 

здоров'я4*. 
Зелений — зелений. 
Зелень — ведень, -БИ; 3. бров- 

вовая •— спижеві зелень; 3. вири- 
дішовая—Тйірпдїгаова зелень; 3. 
гдавкопвтовая (глина)— глав- 
коштова зелень; 3. изумрудная — 
смарігдова зелень; 3. майская — 



Землекоп 

травнева^зелень; 3. масляная — 
олійна зелень; 3. милери— мі- 
лері; 3. Париже кая — паризька 
зелень; 3 резедовая — резедова ' 
зелень; 3. цинковая — цинкова 
зелень; 3. ніедковая — шовкова 
зелень. 
♦Землекоп — гр&бар, -ри. 
Землетрясение — вемлегрус, 

ту. 

Земля—ЗЄ'ІЛй, -л/, грунт,-ту; 
Земля растительная—рослинний 
ґрунт. 
♦Землянна — зегллпка, -ки. 
Земдяной—земляний; 3. ком— 

груд(к)а, -ки (землі); 3. кон¬ 
такт — земляний дотик; 3. ра- 
ботьі — земляні робота. 
♦Земной — земний; 3. цель — 

земна ціль; 3, контакт — земийй 
Дотик; ^ 3. магнетизм — 8вмний 
магнетизм; 3. оїрапение — иа- 
земпа охорона. 

Зензубель—зензубель, -беля. 
♦Зенитньїй —зенітний; 3. артил- 

лерия — зеоітпа артилерія; 3. 
установка — зет тне уставлення 
устйва. 
Зернало, зеряальце — лгостро, 

•ра, люстерко, -рка, дзеркало, -ла! 
дзеркальце, -льця. я 

*3ернение — зерн/нпя. 
Зерно — зерни, -па. 
Зерновий— зерновий; 3. фу- 

Раж — 8врновнїі фураж. 
Зигзаг — 8игз4г, -гу. 
игзагообразнуй—зигзагу вД- 

тий. 

^Зимний — ЗИМОЕКЙ; 3. С&П- 

Зуб 

пик зимовий лемгш; 3. форма 
одеждьг — гимова форма одягу. 
Злойтньій — злосливий, зло¬ 

вмисний. 
, Злоупотребление — зловжи¬ 

вання, • надуживання. * . 
шейки — змшва,-ки; Зчейкою 

в плане окоп стрелковші — ззий- 
кіХ в илаиі стрілецький шіпець, 
♦Змейковьій — змійковйй. 
♦Знак - — внак, -ку; 3. лячний— 

1 особистий внак; 3. опозпавітель- 
ПЬІЙ — прикметний внак; 3 отли- 
миіі відзнака; 3. услшшнй — 
умовний знак. 
Знайомство — впай бмість, 

-мости. 

♦Знаменщин —прапорбвпй, -ого; 
„Знамеощик. на середину шагом 
марщ-‘ — „Пранорівпй, па сере¬ 
дину крбком р* щ“. 

інамя —- прапор, -ра; Красное 
3. V— червоний прапор; 3. при- 
пя.ь — прийняти прапора, г 

Зчачение — знічіеня. 
Значительнми — значний; 3. 

паї ери — знада втрати. 
Значок —зпачбк, -чкі. 
♦Зола — попіл, -палу. 
♦Зона — вбпа, -пи; 3. оборопи- 

тель:ая — оборбіша збпа. 
Зонтик—парасблька, -ки. 
Зоркий — зіркий. 
рение — вір, збру. 

Зрительнмй — зоровий; 3. си¬ 
гнал — зорове гасло. 
♦Зуб — зуб) -ба; 3. барабана— 

8уб барабана; 3. магазина4,— зуб 
магазина; 3. отоекаюіций — зуо- 
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Зубец 
Нзлучение 

шдруб; 3. чашки — суб чііпікп; 
Зубья для сцеплвішя с гребен- 
кой — зуб’я, щоб зчіплювати із 
гребінкою. 
Зубец — зубець, -бця; 3. руч¬ 

ки - зугн'дь ручки. 
*Зубидо— зубило, -ла. 
Зубчатка — зубчатка, -кп; ко¬ 

лесо зубчатки — триб, -бу три¬ 
бок, -бкі. 

Зубчатий — зубчастий, трибо- 
вий; 3. >арабап — зубчастий ба¬ 
рабан; 3. колесо — триб; 3. пе¬ 
редача — трнбові передача; З 
ройїса—трибовьй брусбк; 3. сек¬ 
тор—зубчастий с«ктор. 

іуммер (вшзьівное приспо- 
сибление) — пищик,-ка. 

‘Змбкнй — хисткий. 
*3ибь — (на воде) брижа, -жі. 

Игла — гблка, -ки. 
*Игр^— гра, гри; И азарт¬ 

на® іазардова гра; И. в кар¬ 
ти—гра в кДрти; И. воєнная — 
воєнна гра; И. подвпжпая—рух¬ 
лива гра; И спортивная—спир¬ 
това гра; И. стратегичоская — 
стратегічна ^ гра; И. тактиче- 
сісая — тактична гра. 

Из снега оноп—шйнедь (шан¬ 
ця) зі сшгу. 

Избегать, избежать — уника¬ 
ти, уникнути. 

Избирать, избрать — обирати 
обрати. ’ 

*Из(иточнуй — вайвипний; И. 
вода — зайвйнпа водії, 

Известь — вапші, -н£; И. бе- 
лильпая — хлорове вашої. 

Извещать, известить— ноь- 
доиляти, ПОВІДОМИТИ. 

Извещекие — погідбмлешія. 
Кзвилина —| ьйлина, и; И. 

лиш и — вилппа (-ни) лінії. 
Изшшстьій—бильний, покру¬ 

чений; И. дорога—вильнигі шлях; 
И река — колінкувата річка. 

*Н чекать, извлєчь — вптягі- 
ти, витягнути, добувати, добути. 

*Изгарина^—вгар, -ри. 
Изгиб — зікрут, -та; И. роки— 

коліио річки, ■ 
» ігаловье -—узголбв’я. 
Изгородь— огорбжа; (из хво- 

роста) — тин, -ну. пліт, плота; 
из кольне)'—частокіл; живая 
И. — живопліт, -плоту; И. на 
ьолючвй проволоки — огорбжа з 
КОЛЮЧОГО дріїту. 

*Изготовка—поготбва, -ви; И. 
к ^стреліібе — поготова до стрі¬ 
ли вия. 

: Излишек — зайвпяа, -чи, ли¬ 
шок, -шку. 

Излишество —ріїзкіні.ро'зкошу. 
Изложение— виклад, 

*Излом(ьі) (в скопе, ходе 
сообщения) — кол/по, -на. 

*Излучение (радно) -прояі- 
пювапня. 

\ • 
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* 

Чзлучцда _ Ипжеае, 

'Излучина — дукОвина, гпй; И. 
речки—лукОвипа річки. 

*Измельчение — роздроблення. 
Изяена—зріда? -дц. 
Изменение— зміна, -пи. 
Изменник — 8рідник. -ка. 
Изиерительньїй—рщпрчий; И« 

валик — вимірний внлОк. 
Измєрчть, измсрить—виміря¬ 

ти, вймірпги. 
Измеряемое виміряне, що ви¬ 

мірюється. 
*Изнашивание — зпОшуваепя. 
Изнашивать, износить — зно¬ 

шувати, вносити.' 
Ізнос — знос, -су, спрацьова¬ 

ність; И, загибов боевой личин¬ 
ки— спрацьОвашсть заломів бо'й- 
ного шрібавй. 

Изношенньїй — вношений. 
Изоііразительная масниров- 

ка — виобразнО иаскувйипя. 
♦Изогнутьій — вигнутий, 

іізолировать — ізолювати. 
♦Изолировочньїй -—ІЗОЛЯЦІЙНИЙ: 

И, лента — ізоляційна стрічка. 
Мзолируюіций — ізоляційний. 

*Изолиро8ка — ізолювання. 
Чзряятор — ізолЛтор. 

♦Изоляция — ізолЛція. 
Израсчодсіаание витрачений; 

И злемента—витрачення еле¬ 
менту. 

Изруоать, изрубить — посіва¬ 
ти, ПОСІСТИ, ПіфуйІТИ. 

Из’едать, из'есть — в'їдати, 
з’їсти. 

*Из’ян — ґапдж, -джу, вОда, 
-ди. 

Из’ятие— йЙПіІТОВ, -тку, вилу¬ 
чення. , 

Ил — мул (мулу). 
Иллюминовать — барвувіти, 

біірьптп. 
*Иллючиновка-(планов) бір- 

влсння. 
Иллюстрировать — ілюстру- 

ьіти. 
Именной--—іменний; И, список - 

іменний СПИСОК. 

♦Иммтация — імітація, -ції, 
підроблення. 

^Имитировать —імітувОти, під¬ 
роблювати. 

Имущество — мпйнО, -вО; И. 
казеннеє—державші майно. 

Имя — ім'я (імени). 
И нвента рь — інвентар, -ря. 
Индивидуальньїй—іпдивідуДль- 

нпй, особистий; И. пакет—їнднві- 
дуадпшй пакет; И, фехтованпе—- 
індивідуальне фехтуяОпня. 

Индунтирующий — іидунтт- 
валь'ний. 

ііидунтерньїй —- індукторний, 
И, телефон — іпдукториий теле- 
фОп. 
♦Индукциокньїй —іедукц/гший; 

И. катушка—індукційна шпульки. 
Индукция — індукція -ції. 

♦Инерционньїй - -іпершйпнй; И. 
нредохранптель — інерційний за¬ 
стережний; И. тело—шерц(3н» 
Тіло. V 

*Инерция — інерція, -ції. 
*Инжектор—інжектор, -ра. 
*Ин'«енер — інженер, -ра; И. а*~ 

сниьій — військОвцй інженер; И 
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Инженерннй 
Пскровой 

корпусний —корпусний інженер; 
И; гарші8опіїьій—залоговий іиже,- 
ш'р. 

ИнженернмЙ —ІпжевериіІЙ; И. 
дгвольствие — інженерно поста¬ 
ріння; И оборудовашіе — шжо- 
нерпо устаткування; и. нарк — 
інженерний парк; И. плацдарм— 
інжеш рп.ій плацдарм; И. подго- 
товка —іижонерна ниютіка; И. 
І шведка — іяжедрриа розвідка; 
И. -технические средства—інже¬ 
нерно-технічні засоби; И-но-тех- 
пическое дело — інженерно-тех¬ 
нічна справа; Иняс.-техпнческая 
часть — шжеиерно-гехшчиа ча¬ 
стина. 

Инициатива—ініціатива, -ви. 
Иностранньїй—чужоземннп; И 

карта — чужоземна міпа. 
йнслектирование -— інспекту¬ 

вання. 

Инспенторскмй — іпспекцій- 
пп»і; и. осмотр — інспекційний 
ОГЛЯД. 

Инспекция— інспекція, -ції. 
Инстакция — і .(станція, -ції. 

г Инструктировать-—інструкту¬ 
вати. 
Инструктор—інструктор, -ра. 
Инотрунцил-ІПСТруКЩЯ, -ції; * 

И- дежурпому по госниталю — 
інструкція вартовому шпитілй; 

караульному начальнику — 
інструкцій начільникові сторожі. 
♦Инструмент— струмент, -та; 

визирни» —струмент зірпйй: 
И. ВОЗИМНЙ—віжвШІЙ струмецт; 
И. кузнечдьій -ковільськнй стру- 

Сб 

мент; И. музикальний—музич¬ 
ний струмент; И. ПОСИМЬ’Й -—мі¬ 
шений струмент, И. шанцевий— 
шііщелій струпіент; и. шанцевий 
малий — малий шінцевші стру- 
меііт. 
♦Інструментальний—струкеп- 

товіій: И. поіозка — струменто- 
вий віз. 

Интенсивность — іптепсйв- 
ність, -пости. 

Интенсивний — інтепсйвний. 
*Интервал—інтервал, -лу; И. 

разрнва—інтервіл розриву*. 
Интерес — цікавість, -вости. 
Интернационал — іцтврнаціо- 

н&л, -лу. 
Ин ормационно - статистиче- 

сний — іцформаці'йпо-етатистич- 
иий. 

Информация—інформіція, -ції. 
♦Йодистий налий—гіодйд ка¬ 

лію. 
Йприт — іпрьт, -ту; (горчич- 

ньтй газ)—(гірчичний газ). 
♦Иснажать, исказить — пере¬ 

кручувати, перекрутити. 
Іскажение —перекручування, 

перекручення. 
Исключение — виключення, ви¬ 

няток; И. из списка—виключен¬ 
ня ві списку, реєстру. 

*Исключительний—виключний; 
И, пшмжение— виключний'* етап. 
♦Искра—іскра, дой^твие м -рк— 

дія іскри. , 
♦Искрение - - іскрувіння. 
♦Иснровой—іскровий; И. ва- 

пад—іскровий підпільник. 



Искривленпе 
V 

Итти 

*Иекриеление — скривлення, 
скривлювання. 

*Иснусственнмй—штучний; И„ 
препятствие —штучна перепона; 
И. рассеивапис—штучний рОзсів. 

*Испарение — випаровування. 
'Попарять, -ся, мспарить, -ся 

— випаровувати, -ся, випари¬ 
ти, -ся. 

Исподние брюки — спідні, 
Исполнение — ВИКОНАННЯ. 

ИспОіінитель — вккспАвець, 
-вця. 

Исполнительньїй—-ВИКОНАВЧИЙ; 
старанний; И кояапда—вшсовАв- 
ча команда; И. комнтет— вико¬ 
навчий комітет. И. нраспоармеец 
—старАнниії червоеоармнщь. 

*Исполнять, исполнить—вико¬ 
нувати, виконати; И схеми на- 
изусть— викопуватисхеки напОм’- 
ять; И. схеш от руки—ВИКО'іу- 
вати схеми від руки. 
ИсподсіяющиЙ — виконувач, 

що виконує; Я. обязаппостн — 
впкОнувач обОв’явків. 

*Использование —* впкористАи- 
ця 

Использовать — використову¬ 
вати, використати. 

Испракление —- виправлення, 
виправляння. 

Исправлять, «справить— ви¬ 
правляти, виправити, лагодити, 
полАгодити. иос"”1. 

ИсГфаВНОСТЬ — снрАвніс 

*Испускание (света)--випро¬ 
мінювання. 
♦Испьітание — прОба, -би; ви¬ 

пробування. 
Испьітанньїй—- випробуваний. 

*Испьітьіватель (прибор) — 
випробувач, -ча. 

*Испьітательньій — випрОбу- 
валБНий.' 

Исзледование — дОслід, -ду; 
досліджування, дослідження. 

*Истинньій—--спрАвшіій; И. го¬ 
ризонт—спрАвашій пОаем. 

*Истолник—-грубник, -кА. 
Источшш — джерело, -ла; И 

тока — джере.іО струму. 
Истребитель- ннщйльпик, -ка. 

*Истребительньія - ЕИЩИЛЬ- 
пни; И. ескадрилья — пищильна 
ескадрилля. 

*Истребление —нищення. 
Истребование — виправлення. 
Исход -— кінець, -ицн. 
Исходньій — вигідний; И-ьн 

дапнне-ВИХІДНІ дАнІ; и поло- 
жепие — вихідне полОженпя; И. 
пункт—вихідний пункт. 

Исходяїций — вихідний; И. 
журнал — журнал вихідпйх па¬ 
перів. 

Исчррпьтть, исчерпать—ви¬ 
черпувати, вичерпати. 

Итти, Прийти—(Й)ІТП, Прий¬ 
ти; И. прямо к чому (стремить- 
сяї — прямувати; Итти па вм- 

°т—прямувАтн на пОстріл. 
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>Г Лк,т'ЯІІ<^ 

Кахнемет 

♦Казенний — гуяовпгі, держав¬ 
ний, (в оружии)—гузовиіі; К, 
имущество—державне майно; К. 
срез—гувовий «різок; К. часть— 
тузові частина. 
♦Казначей — скарбник, -кі. 
Кал — кал, -лу. 
Налендарь1— календар, -ря. 

♦Налибр— калібер, -бра. 
♦Калибровать — калібрувати. 
♦Налибромер-—калібромір, -ру. 
♦Налий синеродистьій — ціянак 

потасівий, ціянід кілію. 
*Калька — калька, -кн. 
♦Каменистий—каменистий, ка¬ 

менистий. 
♦Каменяий —- каи’япий, муро¬ 

ваний, К. уголь — кім’яне ву¬ 
гілля. 

Ка*»екомйтн їй фугас—каме- 
нсметна фугДса 
♦Камень—кімінь,-меня; К. бу¬ 

лижний — бруковнй кімінь; К. 
надводний — над від ний кініпь; 
К иодводинй— підвідний кімінь, 
клйпень. 
♦Камера—кімера, -рн; К. га¬ 

зовая—гізова камера; К. дезии- 
фекциоішап —дсзиііфекиїйиа кі - 
мера; Н. одиночная—опрічна кі¬ 
мера, К. паровая—парові кіме- 
ра; К. пороховая—порохова ка¬ 
мера: К. пропускная—пропускні 
кімера; К. холостая — сліпі кх¬ 
мера. 
♦Камнемет — каменемет, -та. 

♦Н — до, па; „К бою*1 — ,.Д< 
»ію“; „К бою готовься11 — „Д( 
б.Ію готуйсь4*; „К иоге“ — „Д< 
НогЙ“; „К оборопе сомкнись44 — 
„До оборіни ЗІМКНИСЬ**; „Ч ору 
дням11 — „До гармат11; .,К оста- 
повне — стой“ — „До зупинки— 
стій“;,.К рубко рассчитайсь4.1 — 
„До рубіння перелічись41; „И 
торжественпому маршу “ — „Д( 
урочистого руху*1. 
♦Кабель — кабель, -ля; Н. реч 

иой — кіболь річковий, 
♦Каблук — закаблук, -ка, під¬ 

бір, -біра. 
♦Кавалєрийскнй — кГлнпй; К 

дивнзия—кінна дивізія, К. кор¬ 
пус—-кінний кірпус; К развед 
ка—кінна різвідка. 
♦Кавалерист—кіішітчие, -ка, 

♦Кавалери і —кінніта, -ти. 
♦Кадка — діжка, -ки. 
♦Кадмий желтьій—жівтий кід- 

мій, -ію. 
♦Кадр —кадр, -ру; К. частп — 

кадр частини. 
♦Кадровий — кадровий; К. 

часть—кадрова частіша. 
Казан — козік, -кі. 

♦Казарма — касірпя, -ні. 
♦Казариенньій—касіренняй; К 

нрннадл жпость—касаренпе при¬ 
ладдя; Н. 8дппие — будинок ка- 
сараі 
♦каземат — каземат, -ту. 
♦Казенний — гузіішик, -кі. 



Карательпий Камуфлет 

■“Камуфлет — камуфлет, -та. 
"Камуфлированний — камуф¬ 

льований. 
"Камуфляж — камуфляж', -жу. 
"Камуфляжний — кнмуфдяже- 

*шй. 
"Камиш (тростнм) — очерет, 

-ту. 
Канава — киріва, -ви, К. с 

валпкпч — канава із валкам; К. 
«сушительная—висушпі канава. 

"Канавка — рівчачок, -чкі; К. 
кольцевая—рівчачок кільцевий. 

"Канал — канал, -лу; К. пере- 
да точний—напад передатний; К. 
сквозной — канал йіекрізнийі К. 
ствола — каиіл цівки; К. цен¬ 
тральний — капід осередковий. 

"Канализация — каналізація, 
-ції. 

"Канат — кодОла, -ли, мотуз, 
- ?»за; Н. коновязпий —кодОла ко- 
Еов’лзпа. ‘ 

"Канатний — подільний, мотуз- 
нип. 

Ианифоль — кальофонія. 
"Канонада — кшиніда, -дп. 
"Канонррсная яОдка—каиов«р- 

ський човен. 
"Нант — кант, -та; К. шаро¬ 

вар-— кант штанів (шаровір). 
Качцелярия — канцелярія, -ії; 

сгроевая К.—муштров4 канцеля¬ 
рія; жозяйственная К. — канце¬ 
лярія господарчої частйпи. 

Канцелярский — канцеляр¬ 
ський: К.принадлежноети — кан¬ 
целярське приладдя. 

"Каолин — каолін, -ну. 

"Капельно-жидний — крапли- 
сто-течннй. 

Капельмейстер —-капельмей¬ 
стер, -стра. 

Капитуляция — капітуляція 
-ції. 

"Капюшон — кйптур, -ра. 
"Капкан — капкйн, -па. 
"Капонир — іешіошр, -ра. 
,‘Капор {для лошади) — 

кАпа. -пи. [-вця. 
Капот (авт.) — покривець, 
Капсюль — капсуля, -лц К. 

воспламеїштель — капсуля завАг- 
піопач; К. детонатор — капсуля 
детоп&тор; К. микрофопішй — 
ігікр’офбпна капсуля; К. патрона— 
капсуля ваббю. 
"Калсюльний — капсульний; К. 

втулка (втулочка)— капсульний 
угу док* 

Каптенармус — каптенармус; 
комірний, -ного; К. вещевой — 
речовий каптонірмус, комірний; 
К. оружейник —збройбвлй кап¬ 
тенармус, комірний; К1 продо¬ 
вольство пннй — харчовик капте- 
пйрмус, коїпрний 

Карабин — карабін, -па. 
Карандаш—олівець, -вця; Н. 

ХИЯПЧОСКЦЙ — * Є МІЧ НИЙ олівець; 
Н. цвотной—кольоровий олівець. 

Карантин — карантин, -ну. 
Карантинмзация — караитпау- 

вапея. 
Карантинний — карантинний; 

К. расположение — карантинне 
розташування. 

Карательний — карний. 
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Караул Картонка 

♦Караул — сторожа, -жі; К. 
внутрепЕїій— внутрішня сторожа; 
Н. гарішзоипиіі — залогова сто¬ 
рожа; К. главвий — головні сто¬ 
рожа, Н заднвй- -зідпя сторіжа,; 
„К. направо4' — „Сторожа право¬ 
руч"; К отдельннй — окрема 
сторОжа; К. породиш! — передня 
сторожа; К. похевой— польові 
сторОжа; К. сборпмй — воіршШ 
сторОжа; К-ла состав — склад 
сторОжі; К-лов шворка — пере¬ 
вірка сторож; К-лов развод— 
різвід сторо'ж; К-лов смева — 
зміна сторОж; вступить в К. — 
ставати па сторОжу. 
♦Караульний — сторіжовпй; К.~ 

дозор — сторожовий дозір; К. на¬ 
ряд— наряд у сторОжу; К. на¬ 
чальник —і начільник сторОжі; 
,.К начальник на середину" — 
„Начільник сторіжї па середину"; 
„К-пш питальники па своя ие- 
ста" — „Начільники сторож па 
свої кісці"; К-е патроні* — на¬ 
бої для стор/жі; К-ное поиещо- 
ние — приміщення сторожі; К, 
пост ~ сторожова стійка; К. прп- 
надлежаость — майно сторіжі; ~ 
К. служба — сторожова служба; 
К, часть — сторі жова частина. 
♦Карболовая кислота — карбі¬ 

дова кислота, -ти. 
♦Каре — каре. 
♦Каркас—снасть, -сти; Кар¬ 

кас „паучок“—спасть „навучок“; 
К. переплет — спасть-рама. 
♦Карман (<? седяе) — кепн'пя. 
♦Карниз — карунка. 

♦Карта— ніпа. -пи; К. австрпй- 
ская — австрійська мала; К. во¬ 
єнная—військова мала; К. военно- 
топографическая — військіво-то- 
шграфічпа міпа; К. герзанокая 
— німецька мала; К, городская 
— міські мала; К. кежевая—ме¬ 
жові міна; К. поднятая—позні- 
чена лапа; К. стрттегическая— 
стратегічна міна; К. полу верст¬ 
ка — міпа півверптівка; К. вер- 
стовка—мана верст: вка; К. двух- 
верстна — міпа двоверст/вка; Н. 
трехверстка — чіпа триверстів- 
ка; К. десятпверстка—мапа де- 
сятпверетівка; К. двадпагипяти- 
верстка — лапа двацятип’ятк- 
верстГвка; К. сорокаверстка—міпа 
сороковерстівка; К стоверстка— 
мапа стоверстівка; псправле- 
нпе К-т — виправлення мап; 
копнровапие К-т — копіювання 
кап; пополвеоиє К-т—доповнення 
кап; стнк К-т — стик мап; уве- 
личение К-т — збільшепвя зап; 
черчешіе К-т—-рисувішш мап. 
♦Картечь — картсча, -чі. 
♦Картенньїй — картинний; К. 

площадь — картинна пліща. 
♦Картографический — мапогра- 

фічвай; К. отдел — аапографіч- 
ний відділ. 
♦Картон — тектург, -ри; К. 

азбестовий— азбестова тектура. 
♦Картонний —■' тектуршш; К. 

кружок—• тектурпий нружік; К. 
перегородка — тектуреа переділ¬ 
ка; К. гіілж—тектурвий клштух. 
♦Картонка—окІртка, -кп. 



Картуз 

♦Картуз—картуш? -ши. 
♦Нарьер—кар’єр, -ру; (желез- 
нодорожиьш)—кбппл. 

Казаться, носнуться — тор¬ 
катися, торкнутися, дотикатися, 
діткнутися. 

*Каска — шишак, -кй. 
Касса — кйса, -си. 
Кастриросать — викладіте, 

валащнти. 
Каталог — каталог, -п 

♦Катать, иатить — качати, ко¬ 
тити. 

Категория — категорія, -рії. 
♦Катер — катерка, -ки. 
♦Каток, катки(пулвмета)— 

колішня, -ш. 
♦Катушка — шпу ля, ’-лі; шпуль¬ 

ка, -ки; К. ^ иадукциопная — 
ілдукц/йна шпулька; К.провода— 
чіпуля дроту. 

♦Каучуковий — кавчук^вий; К. 
буфера—кавчуківі відпружники; 
Н буферіше палїичн—кавчукіїві 
ЕІдпружаикові иатйскувачі. 
♦Качание — хитання; гойдання. 
♦Качать, -ся — хшгйтн, -ся; 

гойдатися; (насосом) — смоку- 
РІ'ГИ. 

♦Качественньїй — я'кіспий. 
♦Качество - якість; К. прав- 

ствеппое — моральна якість; К, 
, умствннное — розумова ЯКІСТЬ; 

К. фнзнческос— Аізичпа якість. 
♦Качка — хитавиця, -ці. 
♦Каюта — каша, -ти. 
♦Квадрант — квадрант, -та. 
Квадратний — квадратівий. 
Квадратура—квадратура, -ри. 

Кшіжальпмй 

Квалификацня —кваліфікйцш, 
-ції. 

Квартал — квартал, -лу. 
Квартира — квартира, -ри; К. 

обьівдтельская — обивательська 
квартира; К, частая— привітна 
квартира. 
♦Квартирмейстер — квартир- 

нійстср, -стра. 
Кваргирное довольствие — 

постачання квартирне. 
♦Квартирнеє расположение — 

розташукіиия у квартирах. 
Квартирй-оивак — квартйро- 

6ІВІК. 

♦Квартирование — квартира 
в<Ьшя, розташування. 

Квартировать — квартиру¬ 
вати. 

Квартирьер—квартир’єр, -ра. 
♦Квасци — галун, -пу. 
Кяерху — (как) догори, (ку¬ 

ба) угору. 
♦Нвитандия— квитанція, -ції. 
♦Кеньги — кйііді. 
Керне НИЄ — керпшня. 

♦Кернер — керні, -ні. 
♦Керосин — гас, -су. 
♦Киданне — кидання. 
♦Кидать, кинуть — кидати, кй- 

цути. 

Кидка сена—оберемок еіиа. 
♦Километр — кілометер, -тра. 
♦Киль — кіль. -лю. 
♦Кильватерная колонна—кідь- 

вітернв коліпа. 
♦Киншал — кинджал, -ла. 
♦Кинжальний — кинджальний; 

К. окоп—кинджальний шіиедь. 

71 



- V 

Книга Кнноварь 

№ 

Киноварь—цинібра, -ри; К. зе¬ 
леная — зелена цинібра. 

*Нипрегель~—Кіпрегель, -ля. 
♦Кипятильник — окріппйі:, -ні. 
♦Нипяток — окр{п (скріпу). 
Кирка — дзьобік, -ка. 
Кирко-мотига — мотйко-дзьо- 

бак; К.-м. легкая-—легкий ко- 
тпко-двьобйк; К.-м. малая — ма¬ 
лій могйко-Д8ьпбак. 
♦Нирпич— цегла, -ли. 
Кирпжкмй завод — цегельня, 

-ні. 
♦Кислород — кііеень, -спго. 
♦Кислота — кислота, -ти, К. 

азотная—азітова кислоті; К. сер- 
пая — сірчана кислота; К. соля¬ 
ная— соляна кислота. 
♦Нисїь — (аудож.) пензель, 

-зля; (из мочача)—квач, -ча; 
(из щетиньї)— ш тяк, -ка; 
{руки)—китиця; (знамени)— 
КИТИЦЯ, -ці. 

♦Кишка—(пожар.) руків, -ва. 
Нладбище — кладовище, -ща 

К. православпое т— правослівпе 
кладівище; К. иповерчеокое — 
чужовірйе кладівиїце. 
♦Кладовая — коміра, -ри; К. 

записка —- кісопо зіпиека. 
♦Кладчин — кладільник, -ка 
♦Клапан — хлнпак, -ка; К вса- 

снвашций всцспьй хлипак; К. 
иагнетательпніі— еагнітнйй хли- 
пйк; К. рааговорпьш—розмінний 
хлшіік. 

Класе — кліса, -си. 
Классовмй—-класовий; К. враг 

— класовий вірог. 

.♦Классификация — класпфікй- 
ція, -ції. 
♦Клееок — КЛЮВОК, -БІСІ. 

Клеенна — церата, -ти. 
♦Клей — ктей, -то; К. маляр¬ 

ний — клей малярський; .К. мез- 
дровнй—клей МІ8ДрОВКЙ; К. СТО- 
лярний — карук, -ку. 
♦Клеймение — таврувйвня. 
♦Клеймо — тавро, ~ра. 
♦Клейстер — кллйстер, -тру. 
♦Клепка— НЮТув&!ШЛ;(0 бичке) 

— клепка.’ 
* К л ет ка — клітка, -г.и. 
Клетчатка — целюльозз, -ви- 

. *Клещи — кліщі, -щів. 
♦Клин — клин, -ну; К, стопор¬ 

ний — стопорний клин. 
♦Клинить — заклинювати. 

*Нлинзн(шаш>см)—зал І8ко,-ка. 
Клична — прізвисько, -ка; по 

кличне — на прізвисько. 
Клуб — клуб, -ба. 

♦Ключ іводян.)—джерелі, -лі; 
(гаечпьій)—ключ, -чі; К.гаеч- 
ВНЙ —— К.ІЮЧ мутровйй; К. ЩЮ- 
стой—звичайний ключ; Н. развод- 
ной — розвідний ключ; К. раз- 
движпой (фрапцузокиіі) — роз¬ 
сувний ключ; К. регуляторе — 
ключ рогулл'тора; К! рожковнй — 
ріжкітпй ключ; К. стратегпче- 
ский — стратегічний ключ. 
♦Книга — книжка, -ки: кпнга, 

-ги; К. арестованпізх — книга 
заарештованих; К. дожурннх — 
книга вартових, К. для медпцип- 
ского осмотра —- книга для ме¬ 
дичного бгляду; К. длячтешш— 
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Кзияіка 

лашжка для читання, К. жалуб — 
книга на скарги; К. заболевших— 
кита хвйрнх; К. рдзноспая — 
розносні книжка, К. шпуровая — 
шнурована іспага. 

Книжна — кш'гкка, -ки; крас- 
ноармсиская К. — чврвошарх/й- 
СЬК4 КНИЖКО; К. солевая— по¬ 
льові кпнжка. 

Книжная передвижна — пере¬ 
сувні бібліотека, -ки. 
* Книзу — донизу, вниз. 
♦Ннопна—ґудзик, -ка; К вм- 

вивцая--—викличний ґудзик. 
♦Кнопочньїй коммутатор — ґу¬ 

дзиковий комутатор. 
- Кнут —батіг, -тога. 

Ко—до; „Ко мней—„До мепе“. 
*Кобур — кобура, -ри. 

- *Ковать—(олошади) підко¬ 
вувати; (железо) — кувати. 
♦Ковер^ (коврик) маскировоч- 
шй — кйлич маскувальний. 

Ковка—кувіиня; (ломади)— 
підковування. 

■Ковочная ведомость — відо¬ 
мість підковування. 

*Ковш—ківш, ковша. 
Напи{длялазания)—киті, 

-тів. 
”Код —код, -ду. 
*Ко;на — (сьірая) шк/рв, -ри; 

(виделанная)—ромінь, -мною; 
Н- г подошвепная — підошовний 
ремінь; 

Иожаньїй — шкіряний, рем/и- 
ниіі;^ К. баїнчак — черевик шкі¬ 
рячий; К. нетля—решина петля; 
Н. подушка—-шкіряні подушка. 

Колзчеетвенннй 

Кожух—кожух, -ха. 
*Козел (гимнаст.) — ко¬ 

билка, “КИ. [ний (столи). 
''Козловий (устой ) —кобйлич- 
Козлостав — кобйличник, -ка. 

♦Козльї — ( инж.) КОбіГЛИЦЯ; 
і винтовок)—кбзла; (для рас- 
пилки дров) — кізлп, -зел. 

*К-оз^реи—-дшш5к, Інші] 
♦Койка— ліжко, -ка. 
♦Конор—кПкер, -ра. 
Кол — кіл (колі), кілНк; К. 

анкерний — анкерний пілНк; Н. 
коновяшмй — коаов’я щий кілбк; 
К. цепиой — кілАт ланцюга. 

(олеблние — коливання: (аисї- 
ятиика) — гойцішія; {опой¬ 
ка |—хиті'шя; (о человРке) — 
вагання. 

Лолебательное движение — 
коливальний рух. 

Колено —ЇСОЛШО, До; К. ВС8- 
СНВ ‘ЮЩЄЄ -— всиспе коліно. 
♦Колено {поворот окопа) —• 

коліно, -па. 
Коленчатьіь — колшчастий; К. 

виступ — колінчастий виступ; 
К. пророзь — колшчастий прірія; 
К. рич іг - колшчастий. важіль. 

Нолесико—КОЛІСЦк, -ЦЯ. 
Колесннца — колісниця, -ці. 
Колеснмй—колісний; К. втул¬ 

ка—колісний ухулок; К. лафет— 
колісний лафет; К. ход — коліс¬ 
ний хід. 

Колесо —■ кйлесо, -са. 
Колея — кАця, -дії. 
Полини — коїька, -ки. 

Количественньїй-КІЛЬКІСНИЙ. 
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Количество Кодьцо 

♦Количество—КІЛЬКІСТЬ, -кости. 
Коллектив—колектив, -ву. 
Коллентнвно — колективно. 

♦Ноллиматор — кодіч&тор, -ра. 
♦Коллодийньж яиронсилвн — 

коїодійннй щфзквплів, -ну. 
♦Ноловорпт — коліворіт, -рота. 
♦Колодезь, колодец — коло¬ 

дязь, -8я, криниця, -ці; К. водо- 
сбороий--водозбірні;; К. шілнуй 
— підкишші кодОдязь; К. Норто- 
повский — Ііортішьськиіі коло¬ 
дязь; К. открьітнїі— відкрГтіш 
колодязь; К. сборвмй— збірний 
колііизь; К. трубчатий — тру- 
6овий колідязь. 
♦Колодка—колОдка,-ки. (обув.) 

копил, -ла; К. вмбрасідпатеея— 
колодка викидача; К. прицель- 
пая—колідка мірників». 
♦Колокол—ДЗВІН (дзвбпу), Д8ЕІ- 
шш, -пка. 
♦Коломазь — колімазь, -зи. 
♦Колонка — колінка; К. брон- 

80і;ая — сїшжово, колінка. 
♦Колонна — коліна, -ви: К. по 

одному — колона одинцем; К. по 
два — колона двійками; К. по 
три — колін» трійками; К. по 
четпре—колена чирками; К. по 
тесть — коліна шістками; К. 
взводная — чотові коліна; К. по- 
ходпая — похідна коліна; К. ре¬ 
зервная — ревервова коліна; К. 
ротная — с(/генна коліна. 

Колотушка —довбешка. 
♦Колпак — ковпа'к, *к&; К. воз- 

душпий—повітряний ковпак; К. 
імварской — кухарський ковиік; 

К ручки — ковпік руЧКН; К. с 
подножкой па ось — ковпік із 
стушйкою на вісь. 
♦Колпачек—киьпачік» -чкі; К. 

латуппнй — моеджпип ковпачок. 
♦Кольшіек — кідічок, -яка. 
♦Кольцевой — кільцевий. К. бо- 

ровдка —. кільцевий рівчачік; К. 
виєм — кільцева вшіма; К. ви¬ 
ступ — кільцевий виступ; К. жо¬ 
лоб — кільцевий жілоб; К. ка¬ 
навка — кільцевий рївчачік; К. 
паз — кільцева ґіра; К. позпция 
— кільцева позиція; К. поясок 
—- кільцевий ІІОЯСІК; К. прово¬ 
лока — кільцевий дріт, К. тру¬ 
бочний состав » кільцева запаль- 
ппкева 8лука; К. упор—кільцева 
упіра. 
-* Кидьцеобразньїй — кільцмві- 
тнй. 
♦Кольцо — кільце, -льця; К. 

бумазейнеє — барханове кільце; 
К. веревочеое—мотузяне кільце; 
К. для гаариков — кільце для 
кульок; К. желобчатое — жолоб¬ 
часте кільце; К. сажимное— за¬ 
тискне кільце; К. вакррпляїлшее— 
закріпні кільце; К. латупное — 
мосяжне кільце; К. ЛОЖЄВОЄ—ло¬ 
жові кільце; К. обіюрирующее— 
обтурацзйае кільці; К. перед¬ 
нєє— переднє кільце; Н. пере- 
крнвающее — перекриває кільце; 
К. предохраннтеля — кільце за¬ 
побіжника; К. прицельное — кіль¬ 
це мірпиківе; К. разводное — 
розвідне кільце; Н. раз рев по е — 
розрізне кільце. К. раз’екное — 



Кольчуга Комендант 

роз’снио кільце; К. рогулирую- 
ще<* — регуляційне кільце; К. 
окрепляющев - скріпне кільце; 
К. соедшіительпое—злучпе кіль¬ 
це; К. стяжцое-СТЯЖНО кільце; 
Н.тесемочаое —стрічкове Кільце; 
Н. установочнеє—установив кіль¬ 
це; К. цапфенпое — цапфеее кіль¬ 
це; полукольцо — півкільце. 

Кольчуга—кільчастий панцер. 
Кольчужний способ плетення 

— кільчасте плетіння. 
Колючий — КОЛЮЧИЙ; К., про¬ 

волока — колючий дріт. 
Колющае оружие — колбдьна 

вбрбя. 
*Ком — грудка, -кн. груда, -дп; 

К. зечли — грудка вемл/. 
*Ко«анда — команда, -ди; К. 

исполпительпая — виконавча кО- 
мйнда; К. музикаптская—музйць- 
кг комйпда; К. пожарная — по¬ 
жежна команда; К. -сбореая — 
збірна коміпда; К. слухачеіі — 
команда підслухувачів;" Н. штаб¬ 
ная —- команда штабова. 

Командир — командир, -ра, 
старшина, -зй; К, арт. дивавиона 
—командир гармітного дивізійну; 
К батальопа — командир баталь¬ 
йону: К. батарей — командир ба- 
терн; К. втвода -командйр чотй; 
Командир дивнзйй — командйр 
диоізії; К. взена — командир 
і.ані:я; К. корпуса — командйр 
корпусу; К обоза — командир 
вйлкц; К. отделения — командир 
рою; , К. отдельяой части — ко¬ 
мандйр окремої частини. К. пар¬ 

ка —командир пйрку; К. полка — 
командир, нблку; К. роти — ко¬ 
мандир сотні; К. зскадрона—ко¬ 
мандйр кінної ебтиі; К. єдино¬ 
начальник — командир сдиноиа- 
чЬьшш; К. Раб.-Кр. Красной 
армии —старший! Роб.-Сел. 
Чердбної ар дії. 

*Командировать —відряджати. 
^Командировка—відріджеипп. 
Командний—коміндцнй; К. 

пункт—коміцдняй пункт; К. 
состав—командний склад; К. со¬ 
став младіипй, средндй, старший, 
висший — Командний склад мо¬ 
лодший, середній, старший, ви¬ 
щий; К. фехтовашю — фехту- 
ваппл командами. 

*Ком ан дование—ко гіііндуваїшя; 
К. висот — командування весЛг; 
К. точек — командування точок; 
Н. части—командування чаотїши. 

"омандовать командувати. 
'Командуй щий -— що командує; 

К. войсками — командувач вій¬ 
ськом. 

*Комбинированнуй — комбіпе- 
вапяй; К. вечер — комбінована 
вечірка; К. гусепичпо-колесний 
ход^— комбінований плазуиово- 
колґсний хід; К. огонь — комбі¬ 
нований ВОГОНЬ; К. порядок — 
комбінований порядок. 

Комбинировать—комбінувати. 
*Комель (ночли) — окоренок, 

-ика. 
Комендант — комендант, -та; 

К. города — комендант кіста; К. 
лагеря — комендант табору. 
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Комевдаптскпй КопическиЙ 

*Комендантский — комендант¬ 
ський: К. управление — еомєп- 
діитська управа. 

*Комиссар — комісар, -ра; во¬ 
єнний Н. — військовий комісар; 
Н. диввзин — комісар дивізії; 
К. корпуса — комісар корпусу; 
народний К. по воеипих и мор- 
ским делам — парадній комісар 
військових та «Орських справ; 
К. отдельпой бригади — кош'с&р 
окремої бригади; К. полка — ко¬ 
місар полку; К. части—комісар 
частини. 

Комиссарнат воєнний — вій¬ 
ськовий комісаріат, -ту. 

Комиссарский состав — ко¬ 
місарський склад, 
Кочиссия — комісія; -сії. 
Комитет — комітет, -ту: К. 

партпи — комітет партії; Н, су- 
дей — комітет суддів. 

*Комкать, скомнать — м'яти, 
зіп'яти. 

Коммунизм—комунам, -му. 
*Номмуникационная лини» — 

комушкащйпа лівій. 
Коимуннст—комуніст, -та. 

*Коммутатор—комутатор, -ра; 
Н. кнопочний — ґудзиковий ко¬ 
мутатор; К, пирамидальннй — 
пірамідальний комутатор; К, рн- 
чажний — важільний конутігор; 
Н. центральний — центральний 
комутатор; К. штепсельний Н 
притичк'Івий комутатор. 

Комната — кімната, -ти. 
Компактний — компактний. 

*Компас — кіічпас, -са. 

^Комплект — комплект, -ту; Ні 
босвой — буйний комплект 

’Комплектование-^-ктіплскту- 
ВсІННЯ. 

*Компрессор —компресор, -ра. 
Комсостав—комсклад, -ду. 
Ком'ячейна—комосередок,-дку. 
Конв< кционньїе токи — кон¬ 

векційні струми. 
Конвєкция — конвекція. 
Конвоировать — копьоюв5ти. 
Конвой — КОНВіІЙ, -ВіІЮ. 

*Коцвойннй“КОнв<ійпий; К. на¬ 
ряд — конп-йнкй парлд; К. само- 
лет— конвойний літак. 

^Конденсатор — конденсатор, 
-ра; К. літаейанй — конденсатор 
лінійний. 
♦Нондиция — копдйція, -ції. 
^Кондуктор -- кондуктор* -ра^ 
*Кондуят€ірский — кондуктор¬ 

ським; К. бригада — кондуктор¬ 
ська бригада. 

*Конен (стропил) — гребінь, 
, -бевя. 
/ *Конец—кінець, -пцл; К. яа- 
винтованний— заґвинт<і вашій кі¬ 
нець; кооец( вереека)—мотузка. 

Конечний, концєвой— глпце- 
внй; Н. екорость — кінцева швид¬ 
кість. 

'Конечний телефонний аппа- 
рат — кінцевий телефііпнпй апа¬ 
рат; 

*Конический — конічний; Кк 
гайка — конічна нутра; К. двп- 
яеппе пули — коні чини рух ку¬ 
лі; К. скат — копічцнЙ нокіт; К, 
шестерня — конічна шестерня; " 



Копппца 
Копировальпая 

’Конница — кіппбта, -ти. 
♦Конно-артиллерийский диви- 

зион — кшпо-гариігшій дивізіон. 
Нонно-прожекторньїй—кінно- 

прожекторний. 
Конмни — кінний; К. арчпя— 

кііша ірмія; К. артиллерия — 
киши артилерія; К. тяга — кін¬ 
но гягл«ї. 

Коновод — яоповід, -вода. 
♦Коновязь — коибв’язь, -ая. 
*К0Н0ВйЗНЬІЙ нол —- КОпбв’лЗ- 

н ий кілбк. 
4 Конопатить — нсиопатпти. 
, К о Н С Н И Й —11НОЬКИЙ, К. ромі нт— 

кінський ремонт; К. состав — 
кіпский склад. 

*Ко;іструкціза — конструкція, 
-ції. 
♦Консультацконное бюро — 

консультаційне бюрб. 

Контант — дбтик, -ку, дбтич- 
ка, -ки; К. земной — з.іі-'днй дб- 
ТЙК. 

Контактний стержень — до- 
гичкбзий прут. 

Контора почтовая — поштбва 
контора. 
♦Контр-апроцін—коптр-апрбші. 
Контр-атана — контр атбка. 
Контр-буфер —коїітр-відпруж- 

нпк. 
Контр-разведна— конгр роз¬ 

відка. 
*Н о н т р - революційний — 

коатр - революційний. 
*Контр - революция — контр¬ 

революція, -ції. 
Нонтр-рельс — прирейка, -ки. 

Н >нтр-удар— контр-удір^ -р* 
♦Коятр-форс — (я с>рудгш) 

ьідтрпик, -ка. 
«*»нтр-зскарп—коптр-ескбрп. 

♦Контраст — коптрігт, -т 
♦Контрольний — когіУрол 

К. ОКНО — КОДТрблЬНе І ІКіТ ; 

плендий-Коні рбльннй де 
* К. СТОЛб - Контрольний 
, ТОЧКЦ Контрі),ЛЬНІ 

точки; к. черточка — контрбль- 
па риска. 

*Контрьі —- КОЦТрн, -рід. 
.онтузить — контузити. 

♦Контузия —контузія, -зїу. І '"'Контур —-обрис, "Су. 

♦Контурний^—• обрисбвий; К. 
знак — обрисбвий знак. 
♦Конус — кбиус, -су. 
Нзнфлинт— конфлікт, -ту. 
Концевое окно—кінцеве війно. 

♦Концентрация—концентрі цін, 
-ції. 
♦Концентрическни — концен¬ 

тричний. 
Кончать, кончить— кінчіте, 

скінчити. 
*Конь —-КіНЬ (коня'); К. боевой 

— муштрЛвиіі кіль; К. с руч¬ 
ками— кінь-із ручками 
♦Конюх — стайняр, -ра 
Нонюшня— етайья, -ні. 

♦Коорд нировлть •— координу¬ 
вати. 
♦Копать, -ся — копати, -ся, ри¬ 

ти, -ся. 
Копер — капір, -ра. 
Копировальная бумага —шо- 

ншвбльоий папір. 
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Кошіровать Кость 

♦Колировать — копіювати. 
♦Копия-—кДпш, НпШ 
*Кольіто — копйтщ): -та. 
♦Кольє— ратище, -їда. 
♦Кора —корі, -рг 
♦Корабельний — корабельний; 

К. узол—• морський вузол. 
♦Корабль линейний — ліній- 

ний корабель, -блл. 
.♦Корда — линва, -ви. 
♦Кордон — кордон, -ну. 
♦Коренной — основний, ґрун¬ 

товний; (,лошадь) —- голобель¬ 
ний, діівіельнпй; К. унос — ди¬ 
шельна пара коней. 

Корені (в орт. запряжне) 
— дишельна пара. 
♦Корзина, н-ка — кишіте, -ка; 

К.-на панорами—гшздб напорами. 
♦Коричневий — брунітшій. 
Корч лодножний -піша, -ші. 

♦Корма —кормі, -мів. 
♦Норчовой -харчовий; К. день- 

ги — харчові гроші. 
♦Норневой — кореневий; К. 

часгь — коренева частина; К. 
шайба — коропова шайба. 
♦Короб — короб, -ба. 
♦Коробка — коробка, -ки; Н. 

воспламепительиая— запальна ко¬ 
руна; К. лнмовая — димниця; 

К. жестяпая — бляшіиа коробка, 
бляшанка; Н, магазинная — ма¬ 
газинова коробка; К. патронная— 
иа їй на коробка; К. прпцела — 
корббка чірннкііва, К. ружейнзя 
—рушнична коробка; К. стволь¬ 
ная— цівкові коробка; К. удар- 
ной трубки -— коробка ударного 

запальника; К. шестернії — ко¬ 
робка шестерні. 
♦Коробчатий — коробчастий; К. 

спязь — коробчастий пбв’яз. 
♦Коромисло — кирбмнело, -ла. 
♦Короткий — короткий. 
♦Корпус —корпус, -са; К. гра¬ 

нати—кбрнус гранати; К. же- 
дезний—корпус залізний; К. ка- 
валлориГіскнй— кінний корпус; 
К. мини —корпус мшв; К, стрел- 
ковий — стрілецький корпус; К. 
(тело)—корпус, -са; К. труб¬ 
ки — кбрпус дистанційного за¬ 
пальника 
♦Коррентирование— коректу¬ 

вання. 
♦Корректировать — коректу¬ 

вати; К. стрельбу — коректува¬ 
ти стріляппя. 
♦Корректура — коректура, -рц. 
Корреспондент — кореспон¬ 

дент, -та. 
♦Корридор — коридбр, -ру. 
Корточки — почіпки: иа К. са¬ 

диться— сід&ти на ш&цпках. 
’Корчеванив — корчувінля. 
♦Корито — корито, -та; К. во- 

донойное — нвиувальпе корито. 
♦Косогор—косог’р, -гбру. 
♦Косой— скісний; К. нроро8ь— 

скісийй прбріз. 
♦Косоприцельний огонь — на¬ 

вскісний вогбнь. 
♦Костер — багйття. 
♦Костиль — милиця, -ці; К. 

рельсовнй — бретналь, -ля. 
♦Кость жженная—палена кіст- 
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, Кровать 

V з Д 
Косяк 

*Крсян — (в колесе) ДЗСОНЛК» 
-іа; (окопний) — лутка, -кп. 
Котел —КйЗаІІ, -ПІ; состоять 

па К. — користуватися 8 вірева. 
♦Котелон — ка.апік, -пкі. 
♦Котловина — улогівипа, -ни. 
♦Коуш — оківка, -ки. 
♦Кочна — грудка, -ки, груда, 

-ди. 
♦Кочноватьій — грудкуватий. 
*К ошель- -($ля сена)сітка,-гм. 
Кошка — кітшіца, -ці, кішка, 

-ки. 
♦Крага — крага, -ги. 
*Край (конец) —край (крію), 

кіліць, -нцл. 
Краяний— крііїпій, граничний; 

заднєє К. положение — заднє 
граничне положення. 
♦Кран — кран. -ну. 
Крановий — крановий. 
♦Красить— фарбувати, бір- 

вцти. 
♦Краска — фірба, -би, барва, 
ви; Н. грунтовая—ґрунтові фар¬ 

ба. 
♦Красномєт — фарбокет, -та. 
♦Красная Армия— Червіна 

Армія. 
Красноармеец— червоноармі- 

СЦЬ, -ЦЯ; К ПСЧеТЕЬШ — почес¬ 
ний червоипарч/сць. 

Красноармейсний — червоно- 
армійський; К. киижка—червоно- 
армійська книжка. 
♦Красньїй чірвіпий. 
Краснпй(Ленинский) уголон - 

Черв&шй (Ленінський) куток. 
Кратний, -ко— короткий. -КО; 

К. оішсь лошадям — короткий 
реєстр кіней. 
♦Кратковременнмй — коротко- 

ЧІСНИЙ;' К. отпуск — КОрОТКоЧІС- 
на відпустка. 
♦Крахмал — крохмалі, -лю. 
♦Крейсер — крейсер, -ра. 

Ірейсировать — крейсувати. 
К| емальер — кревґільера,-ри. 

♦Крен— ніхнл, -лу, креп,-ну. 
♦Кренить — нахиляти, хилити, 

••репительний болт—заісрш- 
пкй прогіїшч. 

Крепостной — фортечний; К„ 
артиллерия — фсргечпа артиле¬ 
рія» К. чинная часте — фортеч¬ 
на мінна частина; К. поС'гройка— 
фортеУиа будівля; К форт — 
фортечний форт. 
♦Крепость—фортеця, -ці; МІЦЬ, 

йоцЕ; К. склад — фортеця склад, 
-ду. 

Кресло — крісло, -ла. 
Чрест, крестик—хрест, -та. 

♦Крестовидная вязна — пів- 
хресне в’язаппя. 
♦Крестовина —| перехрестя, -тя. 
Кривая {липня) — криві; Н. 

висот ^принелов—криві висіт 
мірників; К. давлення гавов — 
криьа тиску гізів; К. колебапия 
ствола — криві хитання цівкн. 
♦Кривизна —кривина, -нк. 
♦Криволинейний — криволішй- 

ний. 
Криеталличесйий — криста¬ 

лічний. 
Критика — критика, -ки. 
Кровать — ліжко, -ка. 

і 

79 
і 



Кроїш Кришка 

* Кроки — крою'. 
♦Кронировка иестности —кро- 

НупііІІІЯ МІСЦЄВОСТП- 
* Кронверк — кронверк, -ка. 
"‘Кронциркуль — кронцііркель. 
♦Кронштейн кромпі іь, -пеля; 
К. оттяжк? — відтяжний крем- 
піль; К. прицела — тїрвмпіль аїр- 
нкківий; К. трубки ударника— 
кремпідь тр> біСИ ударника. 
♦Круг —к-'ло, -ла; Н. сиаса- 

тельний — ратунківе КІЛО. 
♦Круглогуоцьі — круглогубці, 

-ців. 
ч *Круглий — круглий; К. отвер- 
стне — круглий ітвір, кругла 
дірка. 
♦Круговой — круговий, коло¬ 

вий; Н. визироваппе — кругове 
ВореїШЯ, К. жедобок— коловий 
жодобік; К. гакатка— К'ловйй 
обтиск; К. заш.ита — кругова за¬ 
слана; К. захват — коловий за- 
чіп; К. обзор — круговий ігляд; 
К. отбпв — колоно відбнвіння; 
К. отвод — колово вїдвкдеуші; 
К. охрішение— колова охорона; 
Н. паз—колові ґіра; К. размах— 
коловий розмах; К. толчок— ко¬ 
довий поштовх. 
♦Кругозср — круговид, -ду. 
*„Кругом“ — „ооершісь“. 
♦Кругоооразньж — колувагпй; 

К. вращение— кружальний рух. 
♦Кружить — кружляти, вертіти. 
•Кружньїй путь, кружним пу¬ 

тей— кружна доріга, кружною 
дорогою. 
♦Кружок — кружік, -жка, гур¬ 

ток, -тк.і; К. картонний — текту 
ровнй кружок; К. клубний — 
клубний гуртік; К. свшщовьіїї— 
блші’лпий кружік; Н.сукопинї— 
суконний кружік. 

Круп (лошаои) — зад, -ду. 
Крупа — крупи, -шв. 

♦Крупний — великий; К. мас¬ 
штаб — велико мірило; К, муш= 
ка —- велика мушка. 
♦Нрутизна, крутость— кру¬ 

тість, -тости, круча, чі, К. на- 
резов — кру тість нарізів; К. пе¬ 
редняя — перідия крутість; К. 
постояиие я — постійна крутість; 
К. нрогрессивная — ростуча кру¬ 
тість; К рва — крутість ріву; К. 
тнльпая — задпя крутість. 
♦Крутой, круто — крутий, кру¬ 

то, стрімкий; К. откос—круті 
спохівшт; К. берег — стрімкий 
беріг; К. траєкторна — стрічка 
траєкторія. 
♦Круча —круча, -чі. 
♦Нрушение — розбитті, ката¬ 

строфа, ~фи. 
♦Крило, ~ья—крилі, -лі, (мн.) 

крйла; К. большое — велике 
крилі; К. железное — залізне 
крило. 
♦Крьілишки — крильця. 
♦Критий —критий; К. ватои— 

критий вагон. 
♦Криша — дах, -ху. 
♦Кришеобразний — дахуватий. 
♦Кришка — пікришка, -ки; К. 

боковая — .бокові пікришка; К. 
короба — пікришка кіроба; К. 
кагазпіїной коробка — пікршіша 



Крюк 

магазинової коробки; К„ отеид- 

оая — відкидна покришка. 
♦Крюк — гак, -кі; К. валько¬ 

вий — Орчиковий гак; К. пано¬ 
рами — гак папорймн; К. унос¬ 
иш! •— гак штельвігн; К. швор¬ 
невий — шворіпевий гак- 
♦Крючок — гачок,-чка; К, валь¬ 

ковий — Орчиковий гачок; К. 
спусковий — кощоїс, -ка. 
♦Ксилол — ксилОл, -лу. 
♦Кряж—пряж, -на; гордий К. 

—гірсько пасмо. 
Кубатура — кубатура, -рн. 

♦Кувьіркание пули — перевер¬ 
тання к^'лі. 
♦Кузкец— котвіящ -чи; К, стро- 

евой — муштрОвьй поціль» 
♦Кузнсчнмй — КОВІЛЬСЬКИЙ; К 

пьетрумепт — ковельський сіру- 
мепт. 
♦Кузница — кузня. 
♦Кузов — ящик, -ка. 
♦Кулак—кулік, -ка; К. зажнм- 

ний—затпсковйй кулак; К. упор¬ 
ний—упірішй кула'к. 

Кулачок — кулачОк, -чка; К. с 
проволочпой нружйпой — кула- 
чок із дротяп-5ю пружиною. 

Лагерь 

♦Кулисн —куліси; {театр.) 
— ланіту нкн. 
♦Культсмьічна— культ’сдпішш. 
Купанье — купання. 

♦Купол — баня, -ні. 
♦Курган — могила, -ш. 
Курить — куріігп, палити. 
♦Курок — кур.ік, — рка; К. бол- 

таетея — курОк жигіеться; К. 
взведепио — зведення курні; К. 
по взводитея — курОк по вво¬ 
дяться; К. с пуговкой— КурОк 
із головкою; „Кур-ж“—„ь:урбк“. 

Курс полота — піпрам льбгу. 
Курсант — юнік, -кА, курсант*, 

-та. 
Чуст — кущ, -щ4. 
Кустарнім — чагарник, -ку. 
Кухня -- куіня, -йї; К. поход- 

ная—похідна кухня. 
. Куча — к^на, -пи. -— 
♦Кучность — густість, -ТОСТИ; 

К. боя — густість бОю; К попа¬ 
дання— густість влучання; К. 
стрельби — гу'стість стріл шия. 

Кушанье — страга| -ви. 
Кюает — канава, -ви, кювета, 

-ти. 
Кюрвюнетр—курвічетер, -тра. 

л 
^Лабораторія-лабораторія,-рії. 
♦Лава — лава, -ви. 
♦Лавка Іее&ІЇа) —.лівкЩг-ки; 

Л. береговая —- яівка березова. 
Пагерний — таборовий; Л. па¬ 

латка—таборовий пачет. Л. рас- 

положонид— тібор, таборове ров- 
ташувіпнл, Л. сбор — таборові 
Бобри; Л. служба — таборова 
служба; Л. участок части — та- 
бсрбві дільниця частини. 
♦Лагерь — тібор, -ру; Л. по- 
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Ладопь Лєунвьій 

движной — рухомий тібор: Л. ста- 
цшшарпнй —стащ^іійрниІІ тібор. 

Ладонь — долоня. -пі. 
♦Ладьіга, ладижка — щиколо¬ 

ток, -тка. 
Лазание — лнзіипя. 

^Лазарет - шинт.іль* Л вете- 
р.шарпий — ветеринарний шпи¬ 
таль; Л. зтапшй— егіпппй шни- 
таль. 
♦Лазаретний— птитальїшй; Л. 

лпнейка — шпптальи.і лінійка,: 
♦Лазурь берлинсіїаа — блакит, 

-ту берлінський. 
♦Лазутчик — пластуй, -па. 
♦Лакировать — лакувати. 
♦Лакмус лакмус, -су. 
♦Лампа —лямпа, -ті; Л, вися¬ 

чая—висні ляміа; Л. паяльная 
— люту вальна лямпа; Л. свето- 
с цивільная — гасло ні лямпа; Л 
столовая — сто о Вії лямпа. 
♦Ламповий —| лнінювий; Л. ра- 

диостаация — лячп.жа і адіоста- 
ціл; Л. стекло'-—ля'мнове скло. 
♦Ламповщик — ляшьір, -ря'. 
♦Лапа — ліва, -ші; шв риевая 

Л. — літ» шворі ева. 
♦Лнпка — ланка, -кн: Л.^предо- 

хранителя —лапка запобіжника] 
♦Лапчатьій — лапастий. 
♦Лату ний—мосяжпші;Л. гпль- 

за— мос іжпа гільза; Л, колпа--' 
чек — нося'жпіга ковпачок; Л. 
кольцо — мосяжне кільці; Л.кру¬ 
жок — мосяжний крі жфк. 
♦Латунь — мосян, -жу. 
♦Лафет — лафет, -та. 
♦Лафетний — лафетовий. 

♦Лебедна — катеринка, -кн. 
♦Левий -- лівий; Л копцевал 

часть—ліва кіпцеві частина; Л. 
флаиг — лівий фланк; „Левев 
0-00‘‘—„Лівш 0-00“; влево— 
вліво; палево —- ліворуч. 
♦Легенда — пояснення. 
♦Легкий — легкий; Л. атлетика 

— легкі ат леї нк0; Л. блиндаж— 
легкий б лій діж; Л. кирко-мотьі- 
га — легкий мотико-дзнобАк; Л. 
кулемет— легкий кулемет; Л. 
телефоппнй провод — легкий те¬ 
лефонний привід; Л. топор — лег¬ 
кі сокира. 
♦Легкоаой автомобиль — паса- 
жирішй автомобіль. 
♦Легковослламенякщийся — 

займистий; Л. вещество -— зай¬ 
миста речовина. 
♦*егноплавний — легкоїііпнпв. 
♦Легнопуле етное отделение 

— легкокулеметниб рій. 

♦Легкосте — легкість, -К0СТП; 

Л. на ходу—ходова легкість. 
♦Лед — лід, льФду; {плавун.) 

крига, -гп. 
♦Ледорез — накркжппк, -ка. 
♦Ледоход — кр гоплів, -ву. 
♦Лежа — навлежачки. 
Лежаниз -- лежінпя. 

♦Лежень — лижепь, лежая. 
♦Лезвие — ліво, -за. 
♦Лекало — вііідлр,- -ла. 
Лєкарский — лікарський; Л. 

помощпик — лікарський поміч¬ 
ник. г 

Лекарство — ліки. 
Ленивьій — ліпший. 
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Ленипсшіи 

Ленинский уголок(красний)— 
Латиський кутік (черканий). 

*Ленпалатна — лепнапот, -ту. 
*Лента — стрічка; Л. изоднро- 

вочп&я —ізоляційна стрічка; по¬ 
роховая Л, — порохова стріч¬ 
ка; кулеметная Л. — кулеметна 
стрічка. 

*/Іентолротяжньій моханизм — 
механізм стрічкотнжішй. 

*Ленточка — стрічечка, -кп. 
*Ленточний — стрічковий; Л. 

порох—стрічковий порох. 
Ленуголон —легасутбк. -тка. 

♦Ленчик—орчак, -кі 
Лепешна пороховая — поро¬ 

ховий коржик, -жпка. 
*Лес — ліс, -су; Л. внрублен- 

ПНЙ — вируб, -бу; зруб, -бу; Л. 
горелнй — агар, ягірв; Л. лп- 
ственньШ—.ЩСТЯЧЙЙЛІС; Л. хвой¬ 
ний— глидевий ліс. 

Лесистьій^—лісистий; Л, мест- 
пость — лісиста місцевість. 

*Леснии— лісник, -КІ; дом Л.— 
лісників дім. 
Лесной —лісовий. 

*Лестннца — східи; драбина; 
Л, праставпая — драбина; Л. на- 
клонная.— похила драбина; Л. 
отвесная — сторчова драбина. 
Л етательньїй — літний; Л. ап- 

парат — літний апарат. 
Летний — літній; Л. откпдвой 

сошник—літній відкидийй леміш. 
Летний состав—літний склад. 

*Летучий — летучий; Л. мо- 
сток — летучий МІСТИК; Л поч- 
та — летуча ибшта; Л. раз’езд— 

Липня 

летучий роз’їзд; Л. сапа— ле¬ 
туча сапа. 

Летучка — летучка, -кн, 
*Летчик— лїтул, -нй; Л. па- 

блюдатель — літу п-сті жач. 
’ Лечебнии — лікарський; Л. 

заведешіе— яікДрня; Л. пункт— 
лікарський нункт. 

Лечение — лікування. 
Линвндация—ліквідація, -ції. 
Линвидировать - ліквідувати. 
Лимб — лімб, -бу. 

*Линей-іа — лінійка, -ки; Л. бо¬ 
ковая лагере)— бокові лі¬ 
нійка; задняя (в Лагере) — 
8іІдіія лінійка; Я. коленчатая — 
колінкувата лінійка; Л. лазарет¬ 
ная — шпиталі-на лінійка; Я мас- 

| штабная—мірильна лінійка; Л. 
передняя (в лагере) — передня 
лінійка; Л. ередпяя (в лагере)— 
сере .ня лінійка: Л. стрелновая -— 
стрілецька лінійку Л. шарчлр- 
пзя — суставна лінійка. 

*Линейний — лілійний; Л. за¬ 
жим— лішйпнй затиск: Л. кон¬ 
денсатор—-лін йний копденсітор; 
Л. корабль — лінійн ій корабель: 
Л. крейсер — діиїйипй крейсер; 
Л, масштаб — лішйне мірило; Л. 
мера —лінійна міра; Л. угол — 
лінійний кут, Л. часть — лінійна 
частіша. 
Линза — ліняа, -зи. 

*Л ин и і — • лінія, -нії; Л. бое- 
ьая — бойові ЛІНІЯ; Л. внпто- 
вая —-гвинтова лінія; Л. внутрзп- 
няя — лшія середбва; Л. водораз- 
дельпая — вододільна лінія; Л 
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Линять 

водосоедипитеяьоая — водозбір¬ 
на лщія; Л. внстрола — яйця 
пострілу; Л. горизоита— лшія 
пізему; Л когшуипкациопная — 
комунікаційна лщ|я; Л. паруж- 
ная — зовнішня ліні® Л. на¬ 
туральная — патурільнз лінія, 
Л. нижняя — пйжня лінія; Л. 
огпя —лінія вогню; Л. подвта 
пули — лінія яьбту кулі; Л. по¬ 
луденная—лінія південна; Л пре- 
рквчатая — лінія переривчаста; 
Л. нрицеливанпя—лінія надільна; 
Л. префшьпая —лінія пріфІлева, 
Л, прямая — проста лінія; Л. 
разгратічительиая — розмежу¬ 
вальна лінія; Л сплошпая —-су¬ 
цільна лінія; Л. суодящнєся — 
збіжн Лінії; Л. средннх точек 
попадання — Лівія середнії пі¬ 
чок влучінпя; Л. танков — лінія 
танків; Л. телефонная - телефонна 
лінія; Л фронтальная — фрон¬ 
тальна лінія; Л. ходовая — ходо¬ 
ві лінія; Л, цели — лінія ДІЛИ; 
провпшнгать л-нго — тичкувіти 
лінію; ішвилива линви— вилині 
лінії; утолщешіе лнннн — по- 
грубшеппя ЛІНІЇ. 

“Линять—(о лошади) линяти. 
Лирка правила—лі’рка давила. 

“Лист — лист, -ту, (бумаги) 
Іркуш, -ша; Л. нарядив — лист 
наря'дш; Л. оснивания — Іркуш 
ос-нііви; Л подушки — Аркуш т- 
дутки; Л. пршшвок — лист ще- 
ш'ипя. 

Листва — лйстя, -тя; Л. опав¬ 
шая— ошіл« листя. 

Лобовой 

“ЛиственньїЙ — листовими; Л. 
дерево — листяні* дерево. 

“Листовна:— метелик, -на. 
“Листовое інелезо — аркушеве 

залізо. 
“Лисья нора —лисяча норі. 
Литоратура — література, 

*ри. 
Литографированнмй—літогрл- 

фіівані'О. 
Лицо—лиці,-ця, осііеа, -би; 

Л. должностное — службова, уря¬ 
дова осбба; обращвнм лицом — 
повернеш лпцім; Лицом в поле — 
лицем ДО ПОЛЯ. 

“Личинка —шрубак, -кі; Л. бое- 
вая — бойпий ійрубік. 
Лично — особисто. 
Личность—осо'оа, -би; досто- 

верпость Л —Правдивість ОСІбИ; 
удостоверение Л. — нбсвідка, по¬ 
свідчення. 

“ЛИЧНЬІЙ — особистий; ОСОбо'вПЙ; 
Л. дело — особиста іяіріва; Л. 
8нак — особистий знак; Л набдю- 
деиие — особйстий ДІГЛЯД; Л. 
помер—особйстий ІІ^мер; Л. Обе- 
щание— особиста обіцянка; Л. 
общение-особисті 8ШІСИПП; Л. 
осмотр — особистий бглад; Л. 
нрцмер — особйстий приклад; Я. 
состав — особовий склад. 

“Лишать, лишить — позбавляти, 
позбавити. 

Лише ниє — повбівления. 
“Лоб — лоб, -ба, чолі, -ла. 
“ЛобоВОЙ—лобевйк; Л. СВЯ8Ь— 

лобова в'язь; Л. часть — лобові 
частина. 
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Логом 
Ляшка 

Лотом (дернина) — подугжи- 
коя (лерпвна). 

/Іодка — чіїген, -вші; Л. под- 
водпея — підводний чбвеи. 

*Лодочная повоака — чо’впбвий 
вір. 

’Ложа— л&ка, -жі. 
Пожоина, -нна—-жолобила, -пи, 
Ложевой— ложовий; Л, гла- 

зок (мазки)—ложове вічко; Л 
кольцо — ложове кільце. 

*Ложемент — шапець, -пця. 
Ложиться, лєчь—лягати, лягти 

„Ложись“ — ,,лягай". 
Ложна — лЙжіса, -ки, (раз- 

•пивная) — ополбник, -ка. 
Ложньїй — фальшивий; Л. ба¬ 

тарея — фальшива батер^і; Л, 
дєйствия — фальшиві дії; Л. 
окоп —фальшивий шінець;Л. пе- 
родвижеине — фальшивий рух; 
іі пошция— фальшива позиції,. 
Л. постройка — фальшива бу¬ 
дівля; .1. толчек — фальшивий 
поштовх. 

*Лоза—лоза, -ей. 
-Лозунг — г4сло, -ла. 
*Локоть — лікоть, -ктя. 
*Локтевой уступ—ліктьовий 

приступок. 
Лом — ЛОМ, -иу. 

*Лопасть —лбпать, -ти;. Л. с 
отсекающим вубок н отражатель- 
ннч виступом — дбають із зубом- 
відрубом та відбивай* висту¬ 
пом. 
Лопата — лопіта, -ти;Л. боль- 

шаи — велика лопйта; Л. ма¬ 
лая— лалй лопата. 

^Лот (для измерения глу- 
оиньї) — охйвшшя, -ці. 

Лотом- -потіік, -ткй, (арт.) ко¬ 
роб, -ба; л. подающего цехашіз- 

дотбк подавального меха¬ 
нізму. 

*Лошадь— кінь, коня; Л. за¬ 
водная вапасдпй кіиь; Л. стро- 
гая строгий юнь; Л. строе* 
вая — муштровйй кіпь. 

*Лощина — пер^'балочок, -чка. 
*Луг лука, -ки; Л. мокрий — 

заливиа л>ка; Л. сухой — лева¬ 
да, -ди. 

*Лудить, полудить — лудити, 
полудити. 

Ука (еедла) —огблігіс, -ку. 
Луч- промінь, -мяпи; Л. блу- 

ждающпй — мандрівний пр^чіаь; 
Л врепия — пріікіиь 8«?ру; ЛІ 
слота ■— промінь світла. 

^Лучєиспусканне — проміпю- 
ваиня. 

*Лучепреломление — прочіие- 
ломність, -ностп. 

*ЛучшИЙ крйщий; л. стре- 
лок крйіций стрілець. 
Лижи (ля;)—лижви, (лйжов) 

*Льіжник— ЛБЖ.ІЕШ1К, -ка. 
*ЛЮДСКОЙ —: ЛЮДСЬКИЙ; Л. Со- 

став — склад людей. 
♦Люисит—люїзит, -ту. 
*Лшк—люк, -ка; (впускная 

о ісрь І ляда; Л. с кришкою —- 
люк із лядою. 

*Люлька— колиска, -кп. 
Люнет —■ люїь та, -ти. 
Лямка —ляда, -чи. 
Ляшка — бтегпіі, -їй. 
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Маскнровка 

♦Магазин — магазин, -ну; М* 
патронинй — магазин для набіїв; 
М. иродіїнольстаезпмй — харчо¬ 
вий склад. 
♦Магазинний—магазиновий; М. 

ващелка — магаз ншїва защіпка; 
М.к >робка — магачино'ва коробка; 
М. пружне — ма азнн і. а вбрі5я. 
♦Магнетизм — магнетизм, -му. 
♦Магнит— магиет, -та. 
♦Магистраль — магістріля, -лі. 
♦Магнитнмй — магннтниіі; М. 

свсйство — чагнетпа властивість: 
М: стрелка — магпегнз стрілка. 
♦Мазь — мазь, -зи: (лекар- 

ство) масть, -ти; Мазь санож- 
иая—мазь для чобіт. 
Маловажний — малозначний, 

маловажний. 
♦Малозаметность — неприміт¬ 

ність: М. на рагстояпин — непри¬ 
мітність на відділ ешії. 
♦Малостойкий — нетривкий. М. 

газ — нетривкий газ. 
♦Малочисленность — нечислен¬ 

ність 
♦Малий —малий; М. кирко-мо- 

інга — малий мотйко-дзьобік; М. 
лопата—малі липіта; М пзпря- 
зкенйе(т<жа)—мал і напруга; М. 
отверсгио — малий отвір, М. при¬ 
вал-— коротка иостііяика; М. то- 
лор — паді сокира; М. шапцевнй 
инструмепт — малий шінцевий 
сїрумеат, >=> 
♦Малярний — малярсьпні. 

♦Маневр — маиевр, -ру. 
Маневронньїй—маневровий; М. 

войла— маневрова війні: М. спо- 
собность — маиеврііва вдатність. 
♦Маневрировачне — маневру- 

віпня. 
♦Маневрировать—маневрувати. 
♦Манеж — манеж, -жу. 
МарксистскиЙ -чірксівський. 

♦Марш — руж, -ху; (команда) 
руш; М. паступательпьій — на¬ 
ступний рух; М. отступатель- 
ЕЦЙ—відступний рух; М. тор- 
ЖЄСТВЄИ11НЙ —- у рочистий рух, М, 
фланговий —- флаиковкй рух; 
„Шагом марш"— „Кроком руш“. 
♦МаршевиЙ—маршовий; ІУІ. спо- 

собіїость — маршова вдатність. 
♦Марипровка — маршувіння. 
♦М іршрут — маршрут, -ту. 
♦Маршрутний — маршрутний; 
М. с’емка —маршрутне зд^иміпня. 
♦Маск-ковер — маск-кидии. 
♦Маск-иостшм —маск-убріння. 
♦М існ-сетл — м іск-мережі. 
♦Маск-халат — мзск-їаліт, -та. 
♦Масна-шлем — маск - шоліік, 

-ма. 
♦Маска — маска, -кш М. гори¬ 

зонтальная — позсчз маска. 
♦№ іспиро ать. замаскировать 

— маскувати, замаскувати. 
‘ Маскированно — масковано. 
♦Маскирввка — маскування; М. 

декоративная—-декоративне мас¬ 
кування; М. дипо-пнротехниче- 
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Маскировочннй* 

стсая — д іио-п їротех ніч пе ма¬ 
скування; М. естественная—при¬ 
родне маскувінпя; М. растнтель- 
пая — рослинне маскування; ІИ„ 
техническая -— тохні'їне масву- 
в«Іння; мери М. — заходи маску¬ 
вання. 
Шаскировочнмй прием — ма¬ 

скувальний спосіб, -собу. 

*Маскировщик—маскувА.,,ьппк, 
-ка. „ 

Маснирующий—наскувАльнші, 
що маскує; М. днм —маскуваль¬ 
ний дим; М. замисел— маск • 
вАльпнй зідум, -му 

ІИасленка—мазничка, -кп; М. 
с носиком — мазничка в носиком. 

*Масло — мастило, -ла, олія, 
~лії; масло, -ла; М. воретеииое — 
веретенно мастило; М. машип- 
ное — іиашио 'ве мастюо; ГЛ. ми- 
перальпое — мінеральпе мастило-. 
ІИ. растительпое — ОЛІЯ; М. ці ре- 
8ИП церезин, -ну; М, ЦНЛПіі- 

дровое — циліндрове мастило. 
♦ІИаслообразнмй — олиопатнй. 
*Масляниетої— оліїст й. 
*ІИасса — м^са, -си; тАвіца, -щї. 
"Массирование —скупчування. 
*Массированннй —скупчений. 

ІИассовой — касовий. 
*ІИастер — «Айстер, -тра; ору- 

лссйний М, — збройний нАйстер. 
Мастеровой—майстровий,-Аі о. 
Ластерская —майстерпя, -ні. 

*ІИастєрство — майотерствог 
-тва. 

*Мастина — мапйво, -ва. 
Масштаб — мірило, -ла; М. 

Матрац 

величина — великість мірила; М. 
времени — ніриАп часу; М. гра¬ 
фим есісцй — Г{ ф/чпо міра:о. ІИ.' 
крупний — велико мірило; М. ли- 
нешшй — лінійне мірй.ю,М. мел- 
кпй — дрібне мірило; М. оборот ов 
колеса — мірило Обертів кблеса; 
м- поперечний — поперечне уі- 
рилщ ІУІ. численний — числове 
мірило; ЯЛ. ніагов — мірило крАг 
ків;^спозание і асштаба — основа 
мірила; точность маоштаба_ 
точність мірила; це на ГЛ. — ціні 
мірила» 

ув сштабньїй — мірильний; М„ 
лнпейка — мірильна лінійка; ІИ. 
знак — мірильний знак. 

мат, -та; IV!. соломен- 
ний — солАм'яішй чат; М. хво- 
ррстядой — хвор стятій мат 
Материал — матеріал; -лу; ІН. 

горючий — пальний матеріал,- МІ 
леспей - лісовий матеріал; м’на¬ 
бавочний—матеріал щільийчний; 
М подручний — підручний ма¬ 
терія.!; ІИ. смазочпий - мастило; 
"• перевалочний —матеріял пе¬ 
рев’язний; ІИ. починочшй— по- 
лАгодний матеріал. 

"Іатериальньї.—-матеріальний;. 
М. часть матеріальна частина. 
Матка — міітка, -ки; ІИ. ва- 

зкимная—затискнА мАтка; ІИ. под’- 
емного механивма — антка підій¬ 
мального механізму. 
Матовьій —матовий; ІИ. кодь- 

до — матово “кільце. 
Иатрац — матрац, -ца; (наби- 

тьій сеном)-—сінник, -яА. 

87 



Матрос Мерпнй 

*Л1атрос — матрос, -са. 
*Махать, махнуть-махати, мах¬ 

нути; па махе— з маху. 
* Маховик - - маховик; М. под’- 

«ипого чеха пнзма — маховик 11- 
діїі пального механізму. 

*Маховичек — маховичок, -чка. 
ГЛаховое колесо —махові ко¬ 

лесо. 
*Мачта —- щбгла, -ли. 
*Мачтовьій — щогловик. 

^ *Машина — машина, -нс;М. бро- 
«евал — пінцерда машина; М 
“Сапожная — шевська машина. 

Машинально —машинально; М. 
вести счет — машуп&льш) раху- 
лЗти. 

*Машинизация — машипМція, 
-ції. 

*Машинньій — магапновий; Мт. 
двуколка— машпеовл бідка, -ки. 

*Ма.;к — маик.-кА; М. плаву¬ 
чий— плавний маяк. 
Мгновенно— вмент, миттю. 

*Медведицабольшая — віз(вб- 
за); М. малая — малий віз. 

*Медицинсннй— медичний; М. 
осмотр - медичний ОГЛЯД; М. 
персонал — медичний персонал; 
м. состав —иедйчпий склад. 
Медньїй,— мідний; М. вьїко-, 

лотка — міднарвибивачка; М на- 
шшочник — мідний п шонечпик; 
М. обтюрирующео ПОЛЬЩО — мід¬ 
не обтураційие вільце; М. труб¬ 
ка— мідна тру біса. 

МеДь—мідь, -ди: М крас¬ 
ная — червбна мідь, томбак, -щ. 

*Межа— межа, -жі. 

Между народ ний — міясиарбд- 
пій. 

* Мезга — мизка, -ки. 
*Мел— крейда, -ди. 

" 'Молинит— мелініт, -.ту; плав- 
лепний М. — тбплешій мелініт. 

*Мелний—дрібпи£[| мілкий; М. 
масштаб—дрібне мірило; М муш¬ 
ка— дрібна мушка; М, черпьій 
порох в мешечке — дрібний чбр- 
ний пброх у торбинці. 

*Мелкозернистьій — дрібнозер¬ 
нистий. 

*Мельмание (огня)— блимання. 
*Мельница (ветряная) — 

вітрик, -ка; М. водяная—водялий 
млин, -ні; М паровая — паровій 
млину 

•Мельхиор—мельхібр, -ру. 
11 Мельхиоровьій —мельхіоровий. 
"Мембрана — мембріпа, -пи. 
*Мензула —медзудя, -лі; 
*Меньший —менший; „М. ход“ 

— „зменшити ходу“. 
^Мера—захід, -ду, спосіб,-еобу; 

міра, -ри; М. дисщшлштрвого воз- 
действия — заходи дпсцштлшар- 
ного впливу; М, маскировки—захід 
(спосіб) маскув&нпя; М-и обеспе- 
чепня — забезпечді виходи; М. 
предосторожпости заходи обе- 
режности. ПрЛПЯТЬ мери—вжити 
заходів. 

*Мерзльій—мерзлий; М.груит - 
мерзлий грунт, -ту. 

*МериДиан —меридіан, -ну, пів- 
дчппик, -ка. 

*Мерка— мірка, -ки. 
"Мермьій — мірчий; мірний; М. 



Мероприятие 
Метод. 

лепта — мірча стрічка; Ю. шаг — 
кірний крок, «В. цепь —мірчий 
ланцюг. 
Мероприятие — заходи, -дів; 

М. маскировочпов — маскувальні 
зіходи. 
Меотвьій—мертвий; їй, груз— 

мертвий пантйж; N. петля_ 
мертве петля; М. пространство — 
мертвий простір; IV}. узел —мерт-* 

вузол; ЛЯ. ход—мертвий хід. 
тестность—місцевість, -вости. 
. 6одо.тистая—болотиста міс¬ 

цевість; їй. гористая—горяна міс¬ 
цевість; ІЙ. закритая — накрита 
місцевість; їй. леснстая —ліси¬ 
ста .шсцевість; ІИ. Ийперссечев- 
пая — рівна, місцевість; М. от- 
крнтая — чисті місцевість; їй, 
пересеченпая — перетята місце¬ 
во. ть; . ІУІ. песчаная — піскувата 
місцевість; ВЯ. рівнинная— рів- 

>ца місцевість; ЛЯ. совершепио 
закритая — з/всін закрита місце¬ 
вість; ІЙ. холмистая —- горбувата 
місцевість: свойства М стп_ 
властивості місцевостії; равведка 
М-сти розвідка жісцевостп. 

*Ійеотньій — МІСЦЕВИЙ; М. Ц0- 
ражаемое нространство — місце¬ 
вий уразпий простір; М. пред¬ 
мет •— місцевий предмет;' їй 
уоловця — .місцеві умови. 

*Место —місце, -цл; ЛЯ. боло- 
тистое -багіг?ще, -ща, місце бод<і- 
»ИСТй; И. б0Я~ бойїівище; М. в 
тепи — ВііїІПОК; м. для убі)Я 
гнота місце для зарізу тов.ір1, 
М. заключепшт — ц/сцб ув?я'ч 

ПЄППЯ; АЯ. 8ащцщеш:ое — за¬ 
хищене і ісце; ЛЯ. открнтое — 
відкрите місце; ЛЯ. огхогкее — 
ВІДХиДОК; ,ТЯ. передков — місце* 
передків; ЇЗ. сборвое-збірпе 
Місце, збірний пункт; їй. стоя- 
КИЯ-МІСЦЄ, СТОЯННЯ; їй. уїсри- 
-1 : скрите місце, скриток, 
-тка; во всох местах — скрізь, 
усюди; к Месту —ДО ріки (про 
розмову)-, пи с места —ані руШ. 

• Ійестонахожденис—місце пе¬ 
ребув а шш4. 

*ІИесторасположение — місце- 
ро8ташувйішя. 
♦Металл — метал, -лу. 
ЛЛеталлический — металевий;: 

ЛЯ. пластинка — металева пла¬ 
тівка; ЛЯ. колпачок — металевші 
ковпачок, їй. шітрпй — металевий 
натрій. 

■ІЛетание — метався; Ійг гра¬ 
нат— метіння гранат; М. ди~ 
скр — мот.іння кружала; Ій_ 
копья — метання ратища. 

*Ійетательнмй ~— метальний, ЛЯ. 
взрмвчатое вещество — вибухові 
речовина метальна. 

г,ійтать. метнуть — кидати, 
кинути, метгіти, МОТНУТИ. 
Метеоропогичесний — метео¬ 

рологічний. 
«Іетка — зазначка, -кп. 

*ЛЯстііий — влучний; РЛ. огонь— 
ВЛУЧНИЙ ЛОГ'^ПЬ. , 
Метность—ялучнісгь, -ЮСІИ;^ 

” ^ГНЯ — влучність вогню. 
УІетла — мїгліі, -лй. 

*ЛЯетод—метод, -ду. 



Метчик Мппа 

*Метчик —мутроріз, -зу;МІ. ко- 
ЯИЧОСКНЙ - КОНІЧНИЙ иутрорів; 
ЛІ. циліедрнчьсіщй —ЦИДШДрИЧ- 
лий мутрор із. 

*.1Лех — міх; М. кувпечпнй — 

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІХ; Мі ручпой — 
ручник міх. 

.Механізм—механізм; М. вов- 
Братиик — зворотний механізм; 
М. восплаченяющий — зав?Ігню- 
вальпяк механізм; М. внбраси- 
вающий — викидний механізм; 
М. цля сборки ц ра іборки — ме¬ 
хашзм, щоб скя ідііти й рпякл ідагп; 
IV!. задержнвающцй клан—меха- 
ханірм, що затримує клйиа; М. за¬ 
конний— замковий механізм; М. 
валпрающий — замикальний ме¬ 
ханізм; МІ. лептолрлтяжннй — 
механізм стрічкотяжний; ІИ. пе¬ 
редаточний — передавальний ме¬ 
ханізм; М. перетающий — меха¬ 
нізм, що иередас; М. печатаю- 
*дий — друкувальний механізм; 
М. поворотний — поворотний ме¬ 
ханізм. ГЛ. подающ їй —подаваль¬ 
ний механізм; МІ. ітнд’езший — 
підіймальний механізм; М. предо- 
хранительнідй—запоб.жнйй ме¬ 
ханізм; М.іцшемимй — пр ійміль- 
нии механізм; МІ. спусковой — 
спусковиймехаиїзм; МІ. счетний— 
лічильний механізм; М. удар¬ 
ний — ударний § механізм; Мї. 
часовок — механізм годиннико¬ 
вий. 

МІеханичесния — механічний, 
М смесь — мішанина- М. тяга — 
механічне тягл-5. 

*Меиічлча — перемішувалка, 
(весло), копистка, -пи. 

*Мешок— міиіік, -щкД; ті?рба, 
-би; М. веще ;ой — речова тіірбл; 
М. земіепоснии — мішк на зем¬ 
лю; М кругіяной — тіїрба та 
крупи, М. - саква — сакви,-шів; 
М солятй— торба на сіль: М. 
сухарний — тїрба иа сухарі; МІ. 
руленой—стораовйіі мішбк; но¬ 
шо чек — торбішкг. 

МІигание —блимання, (глава¬ 
ми) кліна іпя. моргання. * 

МІззинец—мнзйпець, -ццл. 
*МІинротелефонний —мікроте- 

лефп'нний: МІ. каосюль — мікроте- 
••лефіійна капсуля, Мї. трубка — 
мікроте іеф>5.іил грубка. 

*Ми.срофон —- мікрофон, -на. 
МІинрофонньїй —^ мікрос^і5ншііі, 

МІ. день— мікрофонне коло. 
МІчлиметр —мілїметер, -тра. 

♦Милидионньїй—міліційний: М. 
система — міліційна система. 
Ииіиция— міліція, -ції. 
ійимикрия,— мімікрія] -рії. 
Мина: - міна, -нй, (пбїїїіо’пІЇ— 

підкіп, -к&іу; МІ. автоматиче- 
ская — мша автоматична; М ав¬ 
тономная— міна автономна; М. 
дішная — - депиа міна; М. обсер- 
вационпая — обсерваційна міна; 
МІ плавучая — плавні міна; Мі, 
подводная — шдвіїдпа мійа- М. 
иолзучая — певзна міна; М. ста- 
циоиарная -стадійна міиа; МІ-пая 
траншея — траншея підкопу; 
МІ-ни корпус—кі'рсус міни; МІ шд 
ХЕОСТ—хвіст міни. 

„ ЯО 



Мпвер 

Минер?-*— ців4р, -ра. 
^генеральний -— чінеріл ьпіщ. 
Мннирование — чіі увапня. 
Минированньїй —мінівгший. 
Минироваті -— мінувати 

*№инний— мінний; М. апа¬ 
рат -^мінпіїй апарат; М. бан- 
ка— кінний1 кущ; М, галерея—- 
шдкшна галерія; М. загради- 
тель-МІННИЙ 8аСЛУНПИЕ; М. за- 
греждепие — мінна перепона; М. 
колодец— мінний кол/дявь/ М. 
магазин — мінний магазин; М. 
поле - - мінне піле; IV? способ_ 
мінний спосіб, IV?. спуск — м/пішіі 
спуск; М. СТЕВЦИЯ-М1НП» СТіІ- 
Ц1Я; М. тральщик — мінний т'рі- 
лер; М. траншея — траш.'я під¬ 
копу; М. якорь — мінна ипва. 
Мнномет— міномет, -та. 

*Миноносец — торпедник, -ка. 
Мир—мир, -ру 

г Мирний — мирний: М. яшзнь— 
мирно ЖИТТЯ. 

ЙИТЛНҐ-МІТИНГ, -гу. 
вишень — жетй.-гй; М. В Р0- 

1 ге кеті у зріст; М. головная— 
головий меті; М. грудная — груд¬ 
на меті; М. кеждупародная — 
міжнароднії меті; N1. падаї. щая — 
мета, що падає; М. ііояиляп'щая- 
• л мета що 8’ярлиеться; М, по- 
яспая — поясні мета; М. скі.у- І 
ьаюшаяся — мета, ніо хова¬ 
ється. 

*Младший командний состав- 
молбдший коміпдііий склад. 

*Многоборие волнское — вій¬ 
ськове змагання. 

_ ЗІорскоЙ II ‘Многожильний — кількажйль- 
ві &. 
Многочнсленность — числен¬ 

ність, -ьостя. 
Мс ,‘лиз ционний—-мобіліяа^ 

Ційиий; М. п.іаи — мобілізаційний 
плащ М. шкаф — мобілізаційна 
жах на. 

*М* билизацкя — мсбідівіція, 
-цї. 
Могущество — могутність, 

-пости. 
Модель — модель, -ли. 

'Модератор — модератор, -па. 
ІЙОЛОДОЙ з— молодий. 

*Молот, молоток — міілот, -та; 
МОЛОТОК, -ТКІ; м. КОНОВЯЗНИЙ — 
конов’язиий тіл от. 
Молоточен — молоточок, -чка. 
Молчание — мовчіішл. 
Моментально—вмить, відрізу 

♦Монокулярная трубка - мо¬ 
нокуляр; а трубка. 
Монопляс — монопліс, -са. 

*Монте-і:ристо— монтекристо, 
Мопр — Мо.ір, -ру. 
Моральний — моральний; М. 

действие —морільииїі еплив; М.- 
ло іитичоекое состояние — мо- 
ральио-і.олі йчний стан. 
♦Морда (конгкая) — кіірдіц 

■ди. 
^Моренго — морепго, -та. 
Мористое заграждение — пе¬ 

реївша в м<ірі. 
Мороз — Морів. -8у. 

♦Морсной — морський; Морекое 
ВІДОМСТВО — мої ське уря'деццтво; 
М. команда — морські комінда. 



Мортира Муфта 

♦Мортира—мортйпа, -ри. 
♦Мортирна — мортйрка, -ки. 
♦Моряк — норець, -рця. 
*Мост~ міст (місту); М. ка- 

мешшй — мурований міст; М иа 
ллотах — міст плотовий; М. иа 
сваях— міст на підях; №. иа су¬ 
дах — міст па суднах; М. плаву¬ 
чий— плавний міст; М. понтон¬ 
ник— понтонний міст; М. раз- 
водной — розвідний міст. 
♦Мостин—■ністіїк, гдстка; М. ле¬ 

тучий-летучий. МІСТИК; м. по- 
движпой — рухбмнй МІСТ'ІК. 
♦Мостовая — мостииець, -еця; 

(ка «єн.) — брук. 
♦Мостовой — мостовий; М. от- 

делснпе — мостовий рій. 
♦Мосток — мігтік, містка. 
♦Мотивировна —гютпвувіння. 
♦Мотон— мотішка, -кн, міток, - 

мітка. 
Мотор—мотор, -ра. 

♦Моторний — мотор Івии; М. 
тудно — моторове суди'І; М. са¬ 
мокат — моторовий самокДт, мо¬ 
тоциклета, -тя„ 
♦Мотоциклет — мотоциклета, 

-ти. І 
* Мотоциклист — мотоцикліст, 

-та. 
31 Мотига — дзьобав, -ка. 
♦Мотиль — к»>рГ*а, -би. 
Мох — мох» -ту. 
Моча — сеч, -чи. 
Почала — рогожина, -ни.~ 
♦Мочна (у хомута) — вухо, 

-ха. 
♦Мещенний(ка.ш«ш) —бру- 

коваяий; РЛ. дорога — бруквяний 
шлях. 
♦Моїцность— МІЦЬ, М'ІЦИ, мо¬ 

гутність, -пости; Мощность дей- 
ствня — міць дГї; М. огня —міць 
ВОГіИО; М. орулшя — МІЦЬ зброї. 
♦Мощний — міцпкй, дуй ій; 
М. огоиь — дужий вогонь. 
Мужестаєнний — гіршій. 
Музика —- музика, -ки, хор 

М-ки — хор музики. 
♦Музикальний інструмент — 

музичний струмепт. 
♦Музикант — музика, нш. 
♦Музинантсний - — музіщькпй; 
М. команда — музицька команда. 
Мука — борошно, иа. 

^♦Мулинот -— му.іін“та, -ти. 
♦Мумия — м^мія, -улі(фарба). 
♦Мундштук —байрік, -кі. 
Мундштученче — байрачоноя. 

♦Мундштучить. замундшту- 
чить — баїїрачяти, забдйрічнтп. 
♦Мундштучний -байрачний; М. 

жолезо- байрічне валіво; М. ого- 
лоеьв — байрачний паголівач. 
♦Мусор — сміття. 
♦Мусорная свална — смітнпще, 

-ща. 
♦Мусорний ящин—смгшиця.-ці. 
♦Муфта—муфта, -ти; №. ва- 

крепдніощая—-закріпні муфта. №. 
с гяездом—муфта з гніздам; №. 
с заплячиком — муфта із 8аплеч- 
ником; М. сцеппая —^ вчеплена 
муфта; М. ударника—муфта удір- 
иііка; М упорная—муфта за-для 
«Іпору; №. шомпольиая — муфт& 
шімаояьна. 



Муфточка 

Муфточка — муфточка, -кп; 
М; направляю щая — напрямні 
муфточка. 
Мушка—мушка; М. крупная— 

велика чушка; М. мелкая—дріоні 
муіпка; 171. кеталлическая (для 
показа правильпой мушки)—муш¬ 
ка металева (щоб показувати прав¬ 
диву мушку); М ровпая —рівна 
мушііа; основание М. — основа 
мушки 
Муштра—му шгра, -ри. 

Нівершвать 

*Мьіло —мило, -ла. 
Ігіисль — лучка, ки. 
Мьізон—ріжок; -жкі. 
Мьітье (белья)—пратті. 
МьіШЦН -М’ЛЗИ, -81В; М. брЮШ- 

піле — м’язи живота. 
ЇУІьішьяк — арсен, -пу. 
Мякоть — м’ятні, -ІІЇІ; м. 

пороховая — пороховий м'я¬ 
куш. 

іуіясо — м'ясо, -са. 
Матель — завірюха, -хи. 

На—на; На виткнутую руку— 

ва простягнуту руку; ,,На д«р> 
гу марш44—„На шлях руш1; „На 
катки44—„па ко;тиіш“; „На ли- 
цо (люди)*4 -— „в наявності*4; На 
подколешш — па підколіипя; ,*На 
речень44 —*1 „па рекінь4*; На чет- 
вереньках — річки. 

Наоег — наскок, -ку. 
* На бив на — щиьпйдл, -ці; на¬ 

биваний; Н. азбестовая —азбесто¬ 
ва щільні: ця, Н. патронних лент— 
шпбвденші ьаб/йинх стрічїк. 

Набивочньїй иатериал—щїль- 
дичний матеріал. 

*Набирать, набрать— набиріти, 
пабріти; набирать висоту—заби¬ 
рати висоти. 

*Наблюдатель—Стела47 -ча. 
Наблюдательньїй — стежовмй, 

спостережливий; Н. Пушіі - 
стежовйй пункт; Н. сшадия — 
стекові стадія. 

*Наблюдать — стежити, догля¬ 
діти, пяльнувітн 

*Наблюдение — стеження, до¬ 
гляд, -ду, доглядіння; Н. виву- 
альпое—стеження очима; Н. воз- 
душігое--стежеинм 8 повітря; Н. 
газовое—стеження за газами; Н. 
за полем боя — стеження 8а п*1- 
лем ббю; Н. ЛИЧНОЄ—ОСОбіН 
стик дбгдад; Н. паземное — 
стежонля з землі; Н. облв- 
ческое — стеження ЬкГсне; Н. 
П]зомежутков—стеження за про- 
ч шкамп. 

Наоойка {на мостах)—на¬ 
бійка, -ки. 

Набойник — набивач, -чі. 
Набор—набирання; (инстру- 

мвнтов) — справилля. 
Набрась-вать, набросигь—па- 

кидіти, накинути. 
Набросок — вірне, -су. 

*Навертмвать, навернуть—па- 



Надевание Наверху 

кручувати, накрутити, начитува¬ 
ти, намотати. ' 

Наверху —вгорі. 
♦Навес — піддашшя, -шя; Н. на 

стойках — підд&ішіш на стивнах; 
Н. простейший — піддашшя пай- 
простше. 
♦Навєсньш—звйслчй; Н. огонь— 
звислий воіо'иь; Н. стрельба ™— 

звисле стріляння; Н траекто- 
рня — 8висла траєкторія. 
♦н авинтной — наґвинтнйй, що 

нагвинчується; Н. верхннй ко¬ 
нус—наївиптпйй верхній кОкус. 
♦Навинтованньїй— пагвпнтива- 

ний, нарізаний; Н. днра — на- 
і'ЕИнтОвапа дірі; Н. отверстне— 
нагвпе гОваппи отвір; Н. очко — 
наґвннтоване вічко. 

"Наводить, навести — навОдн- 
ти, навести; (орудие)— націлю¬ 
вати, націлити. 
♦Наводка—наведення, {орудші) 
націлювання; Н вертикальная— 
прямовисне націлювання; Н. го¬ 
ризонтальная — поземе націлю¬ 
вання; Н грубая—приблизне на¬ 
цілювання) Н. моета—н.іведення 
мосту; Н. непрямая—иашлювап- 

Навоз — гній. гною. 
"'Наволочна— пошивка, -ки; Н- 

тюфнчбая—сінника, -кп. 
"'Навик — вйвичкз, -ки. 
♦Навьючивать, навьючить—ва- 

в ючуваги, пав ючити. 
Навязивать, навязать—-нав'я¬ 

зувати, нав’язати- 
♦Нагайка — канчук, -ка. 
♦На.ар— нагар, -ру. 
♦Нагель — тибель, -бля; Н. 

стальной — сталевий тибель. 
Нагибакие — нахпллпчя. 

♦Наглухо (плотно)—щільно. 
♦Наглядность—навчають, -по¬ 

сти. 
♦Наглядний—пабчний; Н. посо- 

бие — пабчне прилйддя. 
♦Нагнетательннй — еагштпйй; 

Н. клапан — пагщтннй хлшіак. - 
♦Нагнетать, нагнести — пагні- 

т&тн, нагнітити. 
На ртждение—нагородження, 

нагороджування. 
♦Н.тгро ождать, нагрогюздить 

— нагромаджувати, нагромадити, 
накопичувати, накопичити. 
♦Нагромождение — иагрома- 

дження, накопичення; Н. подроб- 
постсй—накопичення детілів. 
♦Нагрудник — нагрудник -ка. 
♦Нагрудний — нагрудний. 
♦Нагрузка — навантаження; 

{машиньі)— обтяження. 
♦Надводний—надводний; Н. 

камепь — надводний камінь. 
♦Надворний — падііршій; Н. 

строеппв — надвірна будівля. 
♦Надевание — едягіння. 



Надежпость Наклоненпо 

♦Надеж <ость—надійність, -по¬ 
сти, певність, -носій; Н. ішля- 
ции—-певність ізоляції; Н. управ¬ 
лення—вадшя сть керував ля. 

*Надежньїй^надійний, певний. 
♦Надзиратель больничньїй—до¬ 

глядач шпитАлю. 
♦Надзор—-ду; Н. са- 

нитарпьій — саттарний дАгляд. 
Надлежащий —належний, від- 

повідиий. 
Надобность—потреба, -би; Н. 

естествеппал—-нрирАдпн потреба. 
Надовба—стовпець.-пци(?фай 

дороги). 
*Надрез—надріз, -зу. 
♦Надсмотрщик—наглядач, -ча. 
Падстройка — {іадбудіїва, -ви. 
адульнин — надульник, -ка. 

Каездник —- їздець, їздця. 
Нажатие—натисканий, патнЬк, 

-ку. 
♦Наждак — шмергель, -лю. 
Нашим — пАтиск- -ку, натис- 

кіч; . г. буферний — відпружяи- 
кАвлЙ иатцскАч; Н. вкстракторао- 
го ричага-г-натнскАч екстрактор¬ 
ного важеля. 
♦Нажимать, нажать—натиска¬ 

ти, натиснути. 
Нашимной — натискний; Н. гай¬ 

ка^ сальника - -натискні жуїра г.а- 
щмьняка. 

Назад—лаіад; „Назад прикла¬ 
дом бе^—ДіезАд прикладом бкй“. 

Название — иАзва, -ви. 
Наземньїй — паземпий. 
Назначать, -ся, назначить — 

иривначАти, -ся, призначити. 

Назначений —призпАчепня, Н. 
в наряд—при шАчвння в нар ід; 
Н. на олужбу — ііризпДченпя на 
службу; Н. обс іужипающ«е — 
ирнзнАчРппя обслуж іе; Н’ ору- 
ЖИЯ — вибір збрбї; н. ПОЛОВОЄ — 

призначення ЙоЙїше; Н. целей — 
ир іянАчепНії цілш 

*На менованне-—нізва, -ви; Н. 
частей — разва частин, 

наискось—навскіс, павскАси. 
Наз&ольшлй — найбільший; Н 

давлелие газов—найбільший тиск 
гАзів. 

Намвьігоднейшкй—пайьлії пі- 
ш ій;^ Н висота разрнва—пайвп- 
гідішла висота рАвриву; Н. ип- 
тервал раврива — найвигідніший 
інтервАл рАвриву. 
♦Найменьший прицел—наймен¬ 

ший мірпйк. 
♦Наказание—міра, -ри; Н. отбн- 

в іть — відбув іти кАру. 
Наказьівать, наказать —карА- 

ти, покарати. 
Нанануне — напередАдпі. 

♦Накатник — иакочувач, -ча; 
пакіт, -кАту. 

Нннидка брезентовая — бре- 
зентАвіїй плащ; в накидку—па- 
Анашки. 
♦Накладна —• накладка, иакла- 

дааня; Н. ствольная — цівкові 
накладка, -к і. 

Наклейка {действие) — на¬ 
ліплювання. 

Найлон — віхил, -лу, пАхил, 
-лу. 

Наклоненнз — пАхид. 



НаклондіІЙ Нагшпять 

♦Наклонньїй — похилий. 
♦Наковальня — ковило, -дла. 
♦Наколеннин—наколінник, -ка. 
•Наконечник —наконечник, -ка. 
♦Накопление — скуіиуіанБя, 

скупчення. 
Накаплквать,-ся,нанопнть,-ся 

-—скупчувати, -ся, гкупчптя, -ся. 
♦Накрест — навхрест. 
♦Надагать, наложить — накла¬ 

дати, накласти; Н. взнскапио— 
накласти кару, покаріти. 
♦Налєво—ліворуч, вадіво: „На- 

лево“ —„Ліворуч"; „Н.во В8вод¬ 
ную колонну14 — „Ліворуч у по¬ 
току колону’4; „Налевозакроись1 — 
„Наліво закрийсь"; „Нллево кру¬ 
гом"—„Ліворуч обернись"; ,.На- 
лево равпяйеь" — „Наліво рів¬ 
няйсь". 
♦Напет — ніекон, -ка-, (на ме¬ 
та ллє) — сута, -ги. 

: Наливдние — наливання. 
♦Наливной — паливний: Н. ало- 

жепт—наливний елемент. 
Наличие — наявність, -оосгн; 

(О людях)—присутність, -по¬ 
сти. 

Нхличний — (о людях) при¬ 
сутній, (о вещах) пальний. 

' * Налобник — палібвик, -ка. 
11 Налобний —валббний. 
♦Наложение печатей-—накла¬ 

дання, наклідешія печаток, запе¬ 
чатування; Н. взмекания—^накла¬ 
дання кари, варіння. 

*Налокотник— їїідліютнап, -ка. 
♦НаиагнкчиЕать, камагнитить— 

магпетувати, намагветувати. 

♦Наматьівание — наметування, 
навивання. 

Наиатшать, намотать —на¬ 
метувати, намотати, павивіти, на¬ 
винути. 
♦Намерение—зімір, -ру. 
♦Наметна — куска, іш. 
♦Наминка—ваминішія, наму- 

люваппя; Н. (металлп,) — иа- 
мнпка; Н. ноги (у коня)—нами¬ 
нання ноги; (у человвка)—па- 
мулювання. 
♦Намордник, намордньїй ре- 

мень—пахріпник, -ка. 
♦Намотка—півитка, (дєйст.) 

намотування, навивДння. 
♦Нанесение—иапссеппя, позві- 

чення. 
♦Наносить, нанести — наноси¬ 

ти, нанести, завдавати, завдати, 
ио8паліти, позп&чити. 
♦Наносний — наносний; стрел- 

к&вий окоп наносом — наниснйй 
стрілецький шанець. 
♦Нападение — насад, -ду; Н. 

хішпческое — хем/чнпй ніпад. 
♦ Наперстон — наперсток, -тка. 
♦Напильник — терпуг, -га; Н. 

бархатний- жахувільпий терптг; 
Н. драчевой—терпуг драчовий; 
Н квадратний—квадратовий тер¬ 
пуг; Н. личиой — личкувальний 
терпуг; Н. круглий — круглий^ 
терп/г; Н. плоский —плескатий 
терпуг; Н. полукруглий -— шв- 
круглпй терпуг; Н трехгран- 
ний—трпетїнпий терпуг. 
♦Наполнять, наполнить—напов¬ 

нювати, патівіштп. 
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Шпоминанш Наружний 

*Напоминание- нагад, -ду, на¬ 
гадуваная. 

*Напор—(врага) натиск, -ку, 
(еодьі) нйпір, -п*'ру. 

*Направление — напрям, -му; 
Н. гдавное — головний н&прям; 
,,Н. на таїсой то предмет** — 
„Напрям па такий ось предмет14; 
„Н. оси Канада ствола до вн- 
стрела—„напрямок йсц каналу 
ЦІВКИ ДО Пострілу4*; „Н, ПО ВТО- 

рону взводу14 — „Напрям за дру¬ 
гою ЧОТОК)*4; Н. ПО1 перпепдшу- 
ляру—сторчовий піпрлм; Н. по 
створу — и&пряи за стулком; Н, 
пониження местности — напрям 
спіду чісцовости; Н, через сле- 
чо—напрям через плече; Н. ска¬ 
та— ніпряи схилу. • 

"Направлять, направить—ске¬ 
ровувати, скерувітн. 

Налравляющий —напрямпиіі; 
Н. виступ — напряме/гй виступ; 
Н. дпск—напрякне кружало; Н. 
заіват—напрямний зачіп, Н. иуф- 
точка — напрямні нуфточка; Н. 
оОоіЬіа —г начрямп-і обнШиця; Н. 
планка — напрямна плічка; Н. 
пластинка — напрямні платівка; 
Н. полозья люльки—напрями/ по¬ 
лови колиски; Н. ребра—напрям¬ 
ні ребра; Н. скоба — напрямна 
клямра; Н, стержень— -напрямний 
прр; 5.Н., стоії" — „Напрямний, 
стій**; Н. стойка — напрямний 

* стовк; Н. часть — напрямна ча¬ 
стина; Н. ипопка — напрямна 
плітка; Н. тцека—напрямне щока. 

^Направо — праворуч, направо; 

„Направо4* — г1Іравіруч*‘; „На¬ 
право вакройеі** — „Направо за¬ 
крийсь"; „Н прикладом бей“— 
„Направо прикладом бий"; ,,Н._ 
равверпись"—„Праворуч розгор¬ 
нись". 

Напрягать, напречь— напру¬ 
жувати, напружити. 
Я Напряжение — напруга, -ги 

*Напраженность—напруженість,, 
-ностп; Н. оі пя — напру женістіх 
вогню. 

*Напряжнкк—папрлжпик, -ка. 
♦Наращивание (<5оу;Шо#)—до¬ 

точування. 
*Нарез— нар/з, -за; поля па- 

резов—поля нарізів. 
♦Наоезка—нарізування, різь,, 

-зп; Н. винтовая—івивтова різь. 
*Нарезной— нарізний; Н. ору— 
жне—нарізні зброя, Н. сектор— 
нарізний сектор; Н. часть—-на¬ 
різна частіша. 

Народний — парадній; Н. бед- 
ствио — народне лихо; Н. комис- 
сар по воепним к аорсшш до¬ 
лам— парбдпіи комісар війські-- 
них та мирських справ. 

*Нарпстание — наростання; Н, 
порохових газов—наростання по¬ 
рохових гізів. 

* Наружньїй — зіршіпій, зверх¬ 
ній, иадьірнип, окілііщшй; Н.. 
вчпт — зверхній гвинт; Н. дна- 
метр—зовнішній пошречпик; Н. 
дпевальньїй — надвірний черго¬ 

ві' ць; Н. ЛИПНЯ—ЗІВЕіШПЯ лінія- 
Н. под’емпий винт — з^штішнін 
піїіймільнші гвинт; Н. порядок— 



Нарушать 

•вобшшнш порядок; Н. ипст — 
наиірна стійка; н, продольньїо 
гребни зовнішні іїодЛвжш гри¬ 

зені, Н. фланг-зовнішній фланк: 
■И. часовой— надвірний стійко- 
«вй і.; Н. часть—збьнішпя частина. 

Нарушать. нарушить — пору¬ 
шу вати, порушиш. 

Пару ше ниє — порушеная. 
Нару— піл, тілу. 
Нарьівной — нйрйвяий; Н. ве- 

щество— наривші речовішй. 
Чарьільнкк ~~ парильник, -ка. 
Наряд наряд, -ду; Н. гарнп- 

зпннь’і — залоговий пар 'д; Н. 
дневоой -— денний нарлд: Н. ка¬ 
раульний—нарад у сторожу; Н. 
жонв'вйішй—наряд конвою; Й. на 
службу — нарлд на службу- н. 

рабочпх - парад робітників; Н. 
■«уточний — добовий парад. 

*Наряжать, нарядить — на¬ 
ряджати, парядйти. 

•Насадка — наойя, -ду. 
Насекать, часечь—нарізати, 

нарізати, карбувати, накарбувати. 
Ьаселение—людність; газведка 

•населення — розвідка люд пости. • 
Населеннуй пункт — за.иод- 

яенпй пуикт. 
•Насечка — заруб, -бу, карб, 

-ї V, карбід;, карбування. 
Насилие — пасйльстро, -на. 
Насильственнуй —- поневіль- 

і іі.й, ґвалтовний; Н. действие — 
поневільпа дія. 

Насквозь — наскрізь. 
Наснакимать, наскочить—на¬ 

скакувати, паскОчпти. 

Насипь 

*Насос — смок, -ку. 
•Наставление — пора.дппк, -на, 

паправа, -ви; Н. по обозному де- 
л; — Пор.ідплк валкОвої справи. 

Настачвать, настоять — об¬ 
стоювати, обстОяти, 

•Настенная таблиці — стіпнй 
таблиця. 
•Настигать, настичь — наздо¬ 

ганяти, наздогнати. 
Настил — поміст, (почОсту. 

•Настилка — мостшпя. 
Настялочнуи — помоетОвий. 
Настильність—ПиЗемність,*но- 

СТІІ. 

Настильний — наземний; Н. 
траектория—наземна траєкторія. 

Настойчивость — певідсїуп- 
піеть, -пости, настігілівість, -во- 
сти, упертість, -тости. 

Настраивать, настроять—на- 
стрОюватч, настроїти. 

Ністроение—настрій, -рою. 
Наступательньїй — пападпий, 

наступний; Н бой — пападний 
бі«* Н. дейсійпя— шшадні ДІЇ; 
Н. марш — наступний рух. 
•Наступать, наступить — на¬ 

ступати, наступити, лападіітц, 
напасти. 

•Наступление — пйступ, -пу; 
при НІ — підчіс п&етупу. 

гіасьіпать, насьіпать — наси¬ 
пати, насипати. 

Насупной — пасиппйй; Н. ход 
сообщенші—насипний хід сполу¬ 
чення. 3 

Насупь — насип, -ну; Н. зе¬ 
мляная — вемляийй Піісид; Н на 

•а лаг 



Наснщенность Начальник 

дорого—насип па дереві; висота 
Н-пи — висота насипу. 

*Насьаценнос т> — дасічепість, 
-ностн. 

Нательная рубаха — сорічка, 
-ки. 

; Натрнй — на'трій; Н, металли- 
ческий — мсталевий натрій. 

^Натуральний — природній, па- 
турйльниїй.Н. милій—натуральна 
лінія; Н точна рельефа — при- 
рідпя точка рельєфу. 
♦Натягивать, натянуть— натя¬ 

гати, натягти; напинати, напнути. 
*Натяжение—натяг, натягіїшя; 

Н. возьратдой пружини — пітяг 
зворотної пружини. 

*Натяжна — натягання, яаїт- 
ПЙППЯ. 

*Натяжной — натяжній; Н. виот 
— натяжній ґвипт. 

*йаугольник-(сверсгу) наріж¬ 
ник, -ка; (е середина) кутівпик, 
-ка; {прибор) косінедь, -нця. 

*Наугольньій — наріжний, ку¬ 
товій. 

’Наушники (мн.)—навушники, 
-К1В. 

*Нафталин — нафталін, -ну. 
^Находиться — бути, перебу¬ 

вати; Н. М ваанмнчй ошевой 
связн — бути у взаємному вог¬ 
невому ЗВЯ8Ку. 

*Находчивость — спритність, 
-ногти. 

"Нахождениз — перебування; 
візначеигя. 
♦Нацеливать, -ся, населить, -ся 

— націляти, -ся, наділити, -ск. 

Надиональньїй—національний. 
*Начало — початок, -тку; Н_ 

координат — початок коордкнЗтр 
Н. отечета (по масштабу) — 
початок відлічування. 

Началі ник — начільник, -ка; 
Н войсковой — військовий на¬ 
чальник; Н ветеринарной части 
— начальник ветеринарної чаг 
стіни; Н. воешшх сіюбщеций — 
начільник військових сполучеш. 
Н. гарнизона—начільник залоги; 
Н. дозора — пачільшш довіру;. 
Н караульний — начільник сто¬ 
рожі; Н. квартири — начальник 
квартири; Н. команди—началь¬ 
ник команди; Н. лагерного сбора. 
— начальник таборового вбАру; 
Н„ пепосредствеииьій — безпосе¬ 
редній начільник; Н. ппзший — 
піжчий начільник; Н. оператив¬ 
ного отдела — начальник опера¬ 
тивного відділу; Н. орудия — 
начальник гарміти; Н. особого 
отдела—начільник окремого від¬ 
ділу; Я, прямой—прямій еичіль- 
пик; Н. пуломета — начільник 
кулемету; Н. раз’езда — начіль¬ 
ник роз’їзду; Н. санптарвой ча¬ 
сти — начальник сапітірної ча¬ 
стині; Н. евязи — начальник, 
звязку; Н. снабжения—начільник 
постачання; Н. хлебопекарпи — 
пачільпше пекірні; Н хозяйствеп- 
пой части — начільник господір- 
чої частини, Н. шгаба— начіль¬ 
ник штабу; „Н. такого-то ка¬ 
ра ула, в карауле и на постах, 
благополучно** — „начільник; та- 



Начальний 

К(5ї мсь сторожі у сторожі й ца 
стійках усе гаразд1'. 

4 Начальний — початковий; н. 
-скррость початкова швидкість- 
п стрельба — ішчатпОве стрі¬ 
ляння, Н. ебучеіше — початкове 

^*а“ПЯі Н- то',ка ~ 

Начальствуклций состав —. 
начальницький склад, 

Начертание — нарис, -су Н 
зкона — пйрцс ішінця. ’ 

Начет — ларахОвапня, ішчйс- ” 
ловля. 

Начорчивать, начегтить —на- І 
ри- овуватн, иарисупати. 

Наминать начать — починати, 
^точати; „Наминай, делаїї раз, 
долай два» — „Почипій. рпбц 
раз, роби два». * 

т ®^^ть, начинить — пачи- г 
иятя, начйвйтш 

■' натирь —• сальм’як, -кт. 
Нашильник — пашйльоїк, -ка і 
Нашильний — иашйльпиковий; 

1 «Р™ ~ нашйльпиіірвнй гак. 
, На|ЧУпивать, нащупать — по¬ 

мацувати, ианйцати. 
Не —се, ні; не по формо (оде- 

тии) — но ва формою (<од А гне- 
•ті 2171) 9 

*Небезопаснии — пебевпечиий. 
Км,,,іЛЄНиЙ — побілений. 
НевиднійЬІЙ -— пявйдпий; р. 

лиш. — невидна, закрита ціль. 
^Невнимательншй — исуваж- 

н ЇВОЗМОЖНОСТЬ — пеможлн- - 
Р№, -востл. 

Нейзіїльберпьщ 

'ігвооруженний—пеозбрОелий- 
Н:нч глазом — гОлцм Оком. 

Нєвязка—нев’лвка, -кц. 
♦Негод ний— пепрлдйтипй, не¬ 

гідний. 

Н<-грамотний —неписьменний. 
Недействительньїй — недій¬ 

сний. 

Неделя — тиждень, -жни.- 
Недеятельний — недіяльний, 

пасивний. 
♦Недолет — нчдол/т, -льОту. 

едоразумение —нопоровулін- 
ия, -пня. 

Недостаток •- шіда, -дн,Не¬ 
достача^ -чі. 

Недостоверность — непев¬ 
ність. -пости. 

Недосягаемий — недосяж¬ 
ний. 

♦Недоуздок — недОуздок, -дка. 
н»*жилое помещение — ПЄйЛ- 

ле приміщення. 

Независимость—незалежність, 
-пости. 

Незаконний—незаконний; Н. 
причина везакОпна причина. 
Незамедлительно — негайно. 
Незаметний, -но—непомітний 

-по. ' 
Незн ічительньїй — незначний 
Неизбежность — неминучість’ 

-мости. . ’ 

Ноизвестность — невідомість 
■мости. ’ 

♦Неисполнзние — невиконання. 
Не справность—несправність 

пости. * ’ 

*Ней зильберний — невзйльбер- 



Иейтрализовать Непряятель 

вий; Н, пружила—неввмльберна 
пружина. 

Ііейтрализовать — невтралі- 
яуваги. 

“'Нейтралитєт—нептралігет,-ту. 
‘Некрученная нить — пес^каїіа 

знтка. 
Немедленно — негайно. 

*Нгнастье—негоде, -ди. 
*Необоронительная постройна 

—пеобор^нпа будбва. 
*Ноо6стреливаемьій—необстрі¬ 

люваний. 
*Необходимость — потрійність, 

-ПОРТИ. 

*Неограниченньій — необмеже¬ 
ний. 

^Неожиданность — песподіва- 
р.ість, -пости. 

*Неоправдмвавмьж—певппрів- 
дуваний. А 

^Неослабний — пильний, без- 
иастбнпий. 

*Неосновательнмй — безпід¬ 
ставний. 

Неотожженная проволока — 
ВеВІДПІЛЕЕИІІ ДрІТ (дрбту). 

*Неочередной .дневальньїй — 
ппяацорядкбвий чертовець. 

*Непересеченний — пеперетЛ- 
тий; Н. мес тность—-рівна місце¬ 
вість. 

*Неповиновение — песлухпя' 
вість, -вости. 

*Непогода — иегбда, -ди. 
Неподвижний — нерухбмий; 

Н. коробка — перухбма коротка; 
Н. охра іонне—нгрухбма охорбпа; 
Н. щит — нерухомий щит. 

*НаЛОДЧИНЄНИЄ'—непідлеглість, 
-лортп: веслухпяшеть, -пости. 

* Неподчиненность — непідля- 
гаппя. 

*Неполний — иербввий; Н. вит¬ 
ки — ибпбвнї звбї; Н. ряд — пе- 
пбвпий ряд; Н. число — пенбвпе 
чнслб. 

*Непорашаемий-—нсуразлиьий; 
Н. (мертво&) прострапство — 
веуразлнвий (мертвий) . про¬ 
стір. 

* Непосредственний — безпосе¬ 
редній; Н. пачальвик — безпосе¬ 
редній начальник: Н. охрснение— 
безпосерндпя охорбпа; Н. связь— * 
безпосередній звпзбк; Н. сопри- 
косповепио — безпосереднє сти- 
кіппя. 

^Непредвиденньж — неперед¬ 
бачений. 

*Непредставление я...—непо¬ 
дання до... 

Непредусмотренньзй — пепе- 
редбічеаий. 
♦Непреодолимий — неперемож¬ 

ний, пепероббреий. 
Нєпрєрнвнесп — пеперернв- 

ність, -пости, певпьшість, -пости. 
®н^преривний“пепереривний, 

певпьевий. 
Неприносноеенность — иедо- 

тбркапість, -нести 
Неприносновенний — педотбр- 

каний. 
Непрннадлежащий — неналеж¬ 

ний. 
* Неприступний—яоприступниіі. 
Неприятельвброг, -га. 

10І 



Неприятельский Еизменность 

♦НеприятельскиЙ — ворбжнй. 
Нєиродолмительньїй — недов¬ 

гий, короткий; в Н-нол вречепи 
— незабаром, невдовзі. 

*Непроизвольньіб — невільний. 
Нєпромокаемьій -— водощідь- 

иий, непронок&аьннй. 
Непроницаемьій — непроник¬ 

ливий. 
Непропитаннмй—непропобний. 

■'Непросматриваемьій — непро¬ 
зірний. 

*Непроходимь?й—непрохідний; 
Н. болото — пепрох/днч болОто. 

^Непрямая наводка — націлю¬ 
вання посереднє. 

Нєрадивьій — недбайливий, 
недбаліш. 

*НбраЗВ0ДН0Й — ВЄр08ВІДНИЙ; 
Н. честь моста — перозвідні ча¬ 
стина мОету. 

Нераздельная Дслитная) на¬ 
водка — нероздільне націлю¬ 
вання. 

*НеразорвавшиЙся — нерозі- 
рваний, що пе розірвався; Н. сна¬ 
ряд — нерозірваний гйрм^тепь, 
що но розірвався. 

*Нервюрьі (ребра крила)— 
ребра. 

Неровность — нерівність, -по¬ 
сти; Н. месткости — нерівність 
іісцевостн. 
♦Неряшливо (одетьій) — не¬ 

охайно (ОДЙІ’НЙНСЙ). 
Несамоетояте льность—неса¬ 

мостійність, -ности. 
Несвоевременньїй — ЕЄСВ0С- 

чйсняй. 

Несгораемьій — иеспаленпнй 
Н. ящик — неспалеппа скрйіька 

■^Несоответствие —невідповід¬ 
ність, -ности. 

г Несправедливий —песправед- 
лирий. 

Нестрсевой — пемуштровйй; 
Н команда —пемуштровй команда. 
Нес’еиньїй — нездійміннй; Н. 

ось — пездіймапа вісь. 
Неудовлетворение — незадо¬ 

волення. 
Неуклонно — неухильно. 

*Неустойчивмй — нестійкий. 
Неуязвимии — невразливий, 

неьразний. 
Нефть — ніфта, -ти. 

*Нефтяной-~нафтовий; Н. сало 
нафтове сало. 
Кецєлесообразно — недоціль¬ 

но. 
*Нечетнни — непаристий. 
Неявка — неявка, -ки. нептш- 

% 



Ялішель їїиряиіі 

1 Ниппвль — піпель, ля. 
Нисходящий — додільиий; Н. 

ветвь траеістфии— додільна га¬ 
лузь траєкторії; Н, лшшя—-до¬ 
дільна лінія. 

*Нитрация — пітріцш, -ції. 
*Нитроглицернн — штрогліце- 

рйн, -ну. 
♦Нитронлетчатка '— нігроце- 

лдальОза, -зи. 
*Нить— нитка, -ки, Н. цскру- 

чеішая — несукана нитка. 
*Ничком — ниць. 
*Нмша—Ноша, -гаі. 
Новобранці — новобранець, 

■ -нця. 
Нога—погіі, -т- Н-га (стро¬ 

пильная) ^-кроквина. 
^Нож — ніж, ножа; Н, санож- 

ішй — кпин, -па, шшшць, -нця; 
*Ножевка — ножівка, -ки 
31 Ножна {циркул:і) — иіжка, 

-ки. 
*Ножницьі нОжиці; Н. для 

резки проволоки — ножиці дрото* 
різні. 

*Ножнм—піхви, піхов; „Штшсн 
в ножнн1* — „Багнети в піхви**. . 

Номенклатура—номенклатура, 
-ри. 

*НО''?ер — ЧИСЛО: -ла; нріер, 
-ра; Н. личніай — особистий ну- 
иер; „По порядку номеров раочи¬ 
тайсь"—.Ба чергою перелічись!" 

Номера тор — ну^рратор, -ра. 
•Нониур—:Ц(ІІЙЙ, -НІЮ. 
*Нора лисья—лисяча нор£, ’-рй. 

* *Норма — нОрма, -чи. 
31 Нормаль — нормідя, -лі. 
*Нормальнуй -—вормільпий; Н. 

разрь'в — портальний рОзрив. 
Норовистий — норовистий. 
Нортоновский колодец—Нор- 

тонівський колйдязь. 
Нос — ніс, нОса. 
Носик — шІсик, -ка. 
Носилки — ноші, нош, {похо¬ 

рон.)—мйри, мар; Н. ВЬЮЧШів— 
в’ючні н*іші. 

*Носилі щик-санитар—по сил ь- 
пиіс (-ка)-сапіті'р (-ра). 

*Носиммй — и 'шоиий; Н. вапас 
пушений зап4с; Н. инструаент 

— н шепий струмент. 
Носоврй — НОСОВИЙ; Н пла- 

ток — хустка до шіса; Н. часть— 
носові частина. 

Йосон {обуви)—посбк, ціска: 
Н чугуипий-— чавунний дсс&і 

‘’Ночлег-НОЧЩ ІЯ, -ЛІ. 
*Ночной — НІЧПіІЗ; н. І бой — 

ну ний бі І; Н е действия — нічні 
Дії: Н. пост — нічна стійка. 

Ночью — ВПОЧЇ. 
Нравственньїй - морільнйй, 

^Нулевой —Нульовий; Н. вид¬ 
ка — вульовйй МЕЖНИК; Н. линия 
іриреливаная -— нульбва лінія 
націлювання; Н. установка уровня 

іульова устава поземеиці. 
^умерация — нучорація, -ції. 
’ЗуТпец-жеребец — жаребець 

(-бці)-нутряк (-ка). 
Нмряние — поринання. 
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Обман 

♦Обаммуничивание — зашбру* 
ваипяі 
♦Обвал.—:завАл, -яу; обвалення. 
♦Обзаяивать, -ся, обвалить, -ся 

—завалювати, -ся, завалити, -ся, 
«щ&дговати, -ся, обвалити, -ся. 
♦Обвод (линиєй)—обведення. 
♦Обвояакивать, обволочи — 

обволікати, обволокти, еаволікАти, 
заволокти. 
♦Обвязочний материал — в’я¬ 

зальний матеріал. 
♦Обвязочнмй угольник — още- 

НІ'віІЙ кутник. 
♦Обгибать, обогнуть—обгинати, 

сбігпути; обминати, обмину ги. 
Обед — обід, -ду. 

♦Обеденнай закладна — закла¬ 
дання иа обід. 
♦Обеззараживать, обеззара¬ 

зить — знезаражувати, щіезарА- 
зити. 
♦Обззопасить — убезпечати, 

убезпечити. 
♦Сбезорушение — обеззброєння 
♦Обезоружать, обезоружить — 

обеззброювати, обеззброїти. 
31 Оберегать, оберечь — обері¬ 

гати, оберегти. 
♦Обеспечение — забезпечення; 

О. войск—забезпечення війська. 
♦Обеспечивать, обеепечить— 

забезпечувати, забезпечити. 
*Обеспечиган>щий — забезпе- 

чальннй. 
♦Обещание — обіцянка, -ки; 0. 

торжествепное — урочиста обі¬ 
цянка. 
♦Обессиливать, обессилить —- 

знесилювати, знесилити. 
*Обжа шьание — оскарження 
*06жаловьівать, обжаловато— 

оекіржуврти, оскаржити. 
♦Обжим — обтиск- -Ну. 
♦Обжимать, обжать—-обтис кі- 

ти, обтиснути. 
*Обзор— бгляд, -ду; О. кру- 

говой — круговий о'гляд. 
’ Обкапьівать, обкопать—обкА- 

иуватн, обкопАти. 
^Обнладмвать, обложить — 

обкладати, обклАсти. 
♦Обнручнвание—обкручування. 
♦Обкуривание — обку рювання. 
♦Облатать, обложить—облягА 

ти, облягти; обкладати, обкла¬ 
сти. 
♦Облако— хмара, -ри; гатовое . 

0. — газова хмАрз. 
♦Облачность — хмАрніеть, -по¬ 

сти. 
♦Облегченньїй — полегшопий; 

О. телефонний провод — полег¬ 
шений Телеф'іЯПОЙ привід; 0. 
рисью — полегшеною ристю. 
♦Облический-—скісний^ 0.„на- 

6.ШДЄБЕЄ — стеження СКІСНО; О. 
движепцо — півзворАтппй рух, 
скісппй рух. " 
♦Обложение — сблбга, -гп. 
♦Обман — обм.іна, -нп; 0. вре- 

пия •— обмАна ворова; 0. про- 



Обмер Обратпьій 

«той — иріста обміні; 0, слож- 
онй — складні обмана. 
♦Обмер— ібмїр, -ру. 
Обмораживать, обморозить — 

обмо ріжу Бати, обморізиги. 
Обморожен ньій—обморіжепий. 

♦Обмотна—ібвіїїка, -ки. 
♦Обмундирование — умундиру- 

еіпця. 
- *Обнашать, обнажить — оголя¬ 
ти, оголити. 

Обнаружение — виявлення. 
Оонарушизать, обнаружить— 

виявляти, виявиш, вибривати, 
викрити. 

Обобщать, обобщить—-уза- 
гільеювати, узагальнити. 

Обоощение — узагільпення. 
*Обод, ободом — і56ід (ібода), 

«бідіць, -дцч. 
♦Ободовий— ободівнй; 0. ре¬ 

чень — ободівиіі ремінь. 
*0боз— вілка, -ки; 0. обьш- 

тельский — обивательська валка; 
О. ії-го разряда—валка другого 
розряду; 0. 1-го разряда—-палка 
першого розріду. 

Обозначтгь, -ся — обознічити, 
-ся, позначати, -ся, позпйчитп, -ся. 

4 Оі іозно вещевсе дсвольствие 
— валківо-речове поатгчіння. 
♦Обозний — валкІЕий. 
♦Обозревать, обозреть—огля¬ 

діти. огляпути, озиріти, озирнути. 
*ОбоЙма —сШмиця-пі; 0. для 

патронов —- набійпа об/ймиця; О. 
паправляющая — напрямна обігі- 
мпдя; 0. разрезная — розрізні 
ебійкидя. 

♦Оболонка — оболіпа, -пи. 
♦Оборона — оборіпа, -пи; 0. 

активная — активна оборіна; при 
О-не — підніс оборони; 0. про- 
тквогазовая — протигізова обо¬ 
рона; 0, противотанковая — про¬ 
титанкова оборона. 

4 Оборонительний — оборонний; 
0. бой — оборонний бій; О. дей- 
стви.і — оборіакі дії; 0. вона — 
оборонна 8Іна; О. полоса — обо¬ 
ронна смуга. 

*06ороноспособность —оборо- 
поздітність. -ности. 
♦Оборот—іберт, -ту; (голови) 

поворот, -роту; (речи) вворот, 
-ріту; 0. колеса — іберт кілесв. 

* Обору дование—устаткування; 
0. позидии — устагкувіппя по¬ 
зицій. 
♦Оборудовать — устаткувіти. 
Обосновнвать, обосновать— 

обірунтівувати. обґруптувіти. 
♦Обочина—обічина, -пн (шля¬ 
ху, греблі). 
♦Оболднмй— обопільний; 0. 

удар — обопільний удір. 
♦Обработка — обрібпа, -ки, 

оброблення. 
Образец — трагік -зкі. 
Образование—утворення; осві¬ 

та, -ти. 
♦Образовивать, образовать — 

утворювати, утвориш; образу- 
ется облако гава — утвірюеться 
газова хмара. 
♦Образцовий —зразковий, взір¬ 

цевий. 
*0братний—8ворітний, зі усій; 
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Обратпо Обхват 

О. васечка — вворотпнй айчерк; 
0. скат возвпшепеости — відвій 
схил гор^виеи. 

Обратно — назад, 
♦Обращать, -ся. обратить, -ся— 

ввертати, -ся, ввернути, -ся; 
0. в бегство противника — по¬ 

гніте ворога. 

Обращение — поводження; 0. 
грубое— грубе, брутальне пово¬ 
дження; 0. жест-іксе—жорстбке 
поводження; О. ласковое— ласка¬ 
ве поводження. 
♦Обрез—край, -йю; (берега)— 

кант; 0 дульда гильви — край 
дудка г/льзп. 
♦Обрезок— врізок, -зка; окрав- 

ка, -кч. 
♦Обрубок — оцупок, -пка. 
♦Обруч— обруч, -чі. 
♦Обрив—урвище, -ща. 
*Обрьшистьій — урвистий. ~ 
♦Обсадна— обсаджування. 
Обсеменение—8Ісів, -ву, за- 

сівіппя. 
♦Обсервационний —■ обсерва¬ 

ційний; 0. мипа— обсерваційна 
міпа. ^ 
♦Обсечна—ЩдеіістрЛ обсікан¬ 

ня, обрубування; —обсі- 
ї:£ч, -ча; 0 стальная — сталевий 
о'бсік&ч. 
♦Обследование —обслідування. 

• *Обслуживание — обслугову¬ 
вання; 0. ганитарпое—санітарне 
обслуговування. - * 
♦Обслуживать, обсушить — 

послуговувати, обслужити. 
♦Оослуживанщий — ебслужпйй; 

0. впачепие — обслу кне призна¬ 
чення. 
♦Обстановка— обстіва. -ви, 

обстівипи, -вий; О. оператив¬ 
ная — оперативні обставини. 
♦Обстрел— ббстріл, -лу; О. 

стееневний — обмежений обстріл. 
ібстреливаемий — обстрілю¬ 

ваний; 0. прострааство — обстрі¬ 
люваний прбстір. 
♦Обстреливать, обстрелять— 

обстрілювати, обстріля'тп. 
Обсуждение — обговорення. - 

♦Обсьіпіть, -ся, обсипать,-ся— 
обсипати, -ся, обсипати, -ся. 
♦Обтекать, обтечь — обтікітд, 

обтекти, обхіїдитн, обійти. 
♦Обтирание — обтирання. 
♦Обтирать, обтереть—обти¬ 

рати, обтекли 
♦Обтюратор ебтуратор, -ра. 
♦Обтюрация—обтурацел, -ції. 
♦Обтюрировать — обтурувати.~ 
* Обтюрирующий—обтураційний; 

0. кольцо—обтураційне кільце. 
Обувать, обуть — взувітл, 

взути. 
Обутьій — взутий. 
Обувь — взуття. 

♦Обух — обух, -ха, 
♦Обучать, обучить—навчіти, 

навчити, вивчати, вивчити. 
♦Обучение — навчання. наука, 

-кн; 0, начальнеє—початкове на- 
вчінея; 0. совместное — спільне 
павчіння. 
♦Обхват—обхоплювання, обхЛі- 

леиия. обійми, ебійч; в О. —в 
обійми. 
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Обход 

♦Обход—обхід, обходу; О. нрст- 
пости—обхід місцьвооти; 0. у част¬ 
ка — обхід , дідьпйщ; периметр 
О-да — псрвмотор обходу. 
♦Обходить, -ся, обойти, -сь — 

облшііїи, обходити, -ся, обійтії. 
-ся, обкинути. 

Обшивна — обшивка, -ки, об- 
шивйипя. 
♦Обшлаг — виібга, -ги. 
♦Общевойсковой — загально¬ 

військовий. 
Общежмтие — бурса, -ги. 

♦Общение—згбснни, -син, спіл- 
кувіппя; 0. лнчяоь — особисті 
вебсігап. 
Обществениуй—гримідський; 

О. бедствие — громадське лихо. 
*0ощий — загальний, спільний; 

0. горизонталь—спільна поземп- 
на: О. порядок—зягальн й поря¬ 
док; 0. собрапие — загальні збо¬ 
ри; 0. состязания—загальні зма¬ 
гання. 
♦Об’единенний — об^дпаппй. 
♦Об’ездной —об’їзний; 0. уча- 

сток дороги — об’їзна дільниця 
шляху 
♦Об’езжхгь, об’ехать — об'їж¬ 

джати, об’їздити, об’їхати. 
*Об’ент — об’єкт, -ту. 
Об’єктив — об'єкти», -ву. 

♦Об'єктивний—об’єктивний; 0. 
ОКОШЕСО — віконце об’єктиву. 

Об’єм — ббгяг, -гу. 
♦Об емистий — засйдпйй, укла¬ 

дистий; 0. фураж — засАднии 
фураж. 
♦Об’яснительньїй — поясня'ль- 

Огпевой 

иий; 0. записка—пояснильпа за¬ 
писка. 

бьшательєкми — обиватель¬ 
ський; 0. квартира _ обиватель¬ 
ська квартира. 
♦ОбиКНОВеННиЙ — 8ВИЧІІЙПИЙ; 

0. взрив — звичайний вибух; 0. 
шаг — звичайний крок. 

Обиснивать, обьіснать — об¬ 
шукувати, обшукати, трусити, 
потрусити. 

Обичнмй — звичайний, звич¬ 
ний; ^ 0. положєгшв — гвичййнє 
станбвшце, звичайний стан. 

Обязанность —обов’язок, -вку; 
О- служебніш—службовий обов’¬ 
язок. 

Обязагельний — обов’язко¬ 
вий. 
♦Овал — овал, -лу. 
^Овальний — овальний. 
Овес — овес і вівса ». 
Овладевать, овладеть—опа¬ 

новувати, опанувати, здобувати, 
здобути, 
♦Овраг — яр, яру. 
Овсяний — вівсяний, на овес. 
Оглашекие — оголошення. 
Оглобля — голобля, -лі. 
Огневой — вигневий; 0. вал— 

вогневий вал; 0. группа—вогне¬ 
ва група; 0. завееа — вогнева 
заслана; 0. задача—вогневе зав¬ 
дання; О. мешок — вогневий мі- 
ІПІк; 0. позиция — вогневі пози¬ 
ція; 0.ПОЛ0ЖЄНИЄ:—вогнеьйй стан; 
0. преграда т~ вогневі перепона; 
0. рубеж — вогневйй рубіж; 0. 
СВЯЗЬ—вогневий 8ВЯЗ-ІК; 0. сред- 
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Огнемет Одевать 

ства—вогневі засоби, 0. точка— 
вогневії точка. 
♦Огнемет — воіпечет, -ту; 0. 

ранцевий — річцевий вогнемет. 
♦Огнем етание — вогнеметання. 
♦Огнеметний — вогнеметний; 

0. фугас — вогнеметна фуг&са. 
♦Огнеприпаси — вогнеприпаси, 

■ сів; расход 0. — витрата вогне¬ 
припасів; попслпепие 0. — попов¬ 
нення вогнеприпасів. 
♦Огнесклзд — вогнесклад, -ду. 
♦Огнестрельний — вогнепаль¬ 

ний, стрільпий; 0. оружіїе—вог¬ 
непальна збрїя; 0. припаси—вог¬ 
непальні прткіси; 0. рана — 
стрільці ріна. 
♦Огнеупорний — вогиетривкйй. 
♦Огниво— кресано, -ла. 
♦Оголовье — паголовач, -ча; 

0. мундштучнеє — байрачний па- 
голбвач. 
♦Оголять, оголить — оголяти, 

ОГОЛИТИ. 
♦Огонь—вопінь, вогшо; „Огонь" 

—„Вопінь"; 0. автоматический— 
автоматичний вогонь; 0 артпл- 
лерийский — гарматний вопінь; 
0. беглий — перебіжний ВОГОНЬ; 
0. блатний — близький вопінь; 
О. вести- стріляти; ви і оюя — 
рід огню; 0. грунповой—групо¬ 
вий вогбнь; 0. дальпий — дале¬ 
кий г; о пінь; О. действительний— 
дійсний вопінь; 0. ваградитель- 
ішй— заслбений вопінь; 0. ком- 
бшшроваиннй—комбінований во- 
пінь; 0. косоприцольний — нав¬ 
скісний вогбнь; лиоиь 0. — лінія 

вогшо; меткий 0. — влучний во¬ 
пінь: меткості 0. — случпіеть 
вогшо; еапряженность 0.—напру¬ 
женість ВОГНІ'); 0. навесннй — 
звислий вогсіпь; 0. пенрерив- 
ЕУЙ—безупинний вопінь; 0. оди¬ 
ночний — вогонь поадйнчші; X). 
перекйдиой —перекидний ВОГіІНЬ; 
0. перекрестний — перехресний 
вопінь; 0. с рассеивапиеії — во- 
піпь із рбзсівом; 0. редкті — 
рідкий вогііпь; ведевие О.—про¬ 
вадження Вогню; Возобновлеше 
О.— відновленая вогвю, открнтпе 
0.—розпочинання вогни; перенос 
0. — перенесення вогню; перерив 
0. — Ііерврив&ппя ВОГНЮ; Бревра- 
щевис О. — припинення ВОГНЮ; 
развить огонь — зміцнити вопінь; 
0. скачками вперед—вопінь ско¬ 
нали наперед; разделеппе О. — 
поділ вогню; распределепие огня— 
розподіл вогнів; сосредоточеиив 
огня—зосередження вогню; упра¬ 
влений О-нем — керування вог¬ 
нем; 0. фланговий — фланг.оьйй 
огонь; 0. фронтальний — фрон¬ 
тальний вогонь. 

Огород — горіід, -да. 
♦Ограда, огражденне — огоріі- 
жа, -жі, забезпечення. 
♦Ограждать, оградить — ого¬ 

роджувати, огородити,- забезпечу¬ 
вати, забезпечити. 
♦Ограничение — обмеження. 
♦Ограничивать, ограничить — 

обмежувати, обмежити. 
♦Ограничитель—обмежник, -ка. 
♦Одевать, одеть — одягати 



Од ьтнй ОковалньїГь 

одягти; „Одевать сбрую44 — „на¬ 
шарувати44. 
Одєтуй — (в) одягнений; по 

по формо 0.—поза формою одяг- 
вепнй, иерашливо 0. — неохайно 
одягнений. 
Одежда — одяг, -гу; О. верх¬ 

няя — Верхній іЧяг; 0. защит- 
вая—захисний іїдяг; О. окопи — 
одяг піапия. 0. откосов — <5дяг 
спох(5вип; 0. постовая — стійкб- 
вий <{дяг; форма 0.—форма $дягу. 
Одеяло — ковдра, -рп. 
Один — одйп, сам; „Одна пче* 

редь (двеочвреди),бйгльш огопь44 
— уД'дііа черг«І (дві черги), пе¬ 
ребіжний вопіиь41; „Одними ру¬ 
ками коли*4 — „Самими руками 
коли*4. 

*Одиночка — одинець, -нця. 
Одиночний — поодйпчид. по- 

одинокий, сааіітпий, опрічний; 
О. камера — оіірічпа кхмера; 0. 
огонь *— цоодинчий ОГОНЬ; 0. 
пост — поодйнча стійка; 0. уче¬ 
пив—вправи одинцем; 0. цель— 
лоодйича ЦІЛЬ; „О-ми заражай44— 
„Поодинокими заряджай44; „0- 
ишіи налипай44 — „Поодинокими 
починай ^ 

*Однононнуй — однокінний. 
♦Одночестньїй — ОДВОМІСЦНВИЙ. 
Однообразие —одноманітність, 

-посій; 0. наводки — одноманіт¬ 
ність націлювання. 
Однообразньїй - одноманітний. 
Однопроеоднуй — однопров/д- 

ний. 
- Односкатннй —одпосхйльппй. 

♦Однотонность — однотонність* 
-ности. 

Одноцветньїй — однобарвний. 
О душка-— дпхавйця, -ці. 
Ожєвальная форма—ожеваль- 

иа ф<ірма. 
■жидание — очікуваппя. 

♦Ожсг— Ліік.-ку; [водою) бнир* 
-ру. 

*Озеро — Йзеро, -ра. 
Ознакамливать»ознайомить—, 

ознайом ікшати, озпатЬшги. 
Ознаменование — знак, -ку 

ознака, -КК; в 0. — на ознаку, 
па пам’ятку. 

Озокерит—озокерит, -ту, віск, 
земля п ай. 

вказувать, -ся, оказать, -ся 
— ВИЯВЛЯТИ, -СЯ, ВИЯВИТИ, -СЯ; 

0. ноиощь — допомагати, доно*- 
могти. 

Окапі.ванне — окопування. 
Онапьівать, -ся, окопать, -ся— 

обшіпугаїн, -ся, обкопати, -ся. 
*Окисление -—окислення. 
Окись —закис, -су; 0. желе- 

за- залізний звісно, 0. угдеро- 
да — ОДН08ІІШС вуглецю. 

Оклюзка—оклюзія, -зії; 0. га- 
80В — ОКЛЮЗІЯ гізів. 

Оклад—платня, -ні. 
Онно — вікно, ’шГ; 0. верх¬ 

нєє—Верхнє ВІКНО; 0. для ВЬІХо- 

да газов — віки.! для виходу г£~ 
вів; 0. шізнее — вижне пікші- 
О иродолговатое — довгасте вік- 
Піі; 0. слуховеє —дахове вікп«і„ 

"Окованньїй — окутий; 0. же- 
лезом — окутий зал зом. 

109 



Оковка Оиерация 

♦Оновка — (Ьфотвив) обвА- 
«у'шйшя, (вешь) 8ик(вець}-пця. 
♦Оковивать, оковать — обкА- 

®£ватш обкугАти. 
*Онолнца — окАлиця, -ці. 
♦Околодок —лікАреькиП пункт. 
♦Ононечность — кілець, кінця, 

жрай, -аю; {человрка) кінцівка. 
Ононезности—руки (рук) й 

нАгп (піг). 
Окоиечньїй — Еїнцевлй. 

♦Оконньїй—втішній; О. ко- 
<сяк—лутка, -ки; 0: рама — еї- 
иАнна варцАба: 0. стекло—шнб- 
ла, -кп; 0. форточка — кватир¬ 
ка, -кп. 

• *Оноп — шанець, -ПЦЯ; 0. без- 
-Лірусїверньїй — безбрустверовий 
аіапець; 0. гнезднмй—гніздовий 
шанець; 0. для етрельбм лежа— 
танець для стріляння навлежач¬ 
ки; 0. для стрсльбн е колена — 
шанець для стріляппн з коліна; 

■О. для стрельбьі етоя — шанець 
.для стріляння навстоячки, 0. за¬ 
пасний—запаспйй шінець; 0. из 
•спега—шанець зі снігу; 0. кпв- 
-жальонії—ки ід.кальпнй шАпець; 
О. ложншй—фальшивий шгнець; 
О. отдельннй—окремий шАнець; 
О. яулеметньїй—кулеметний НіА- 
нець; 0. стролковьій — стрілець¬ 
кий шанець; 0. в_ плане вмой- 
кою — шанець у плат змійкою; 
0. ячеечпнй ^-гніздовий шАпець; 
иачсртавие 0-па-— иАрнс шанця. 
♦Оношко — вікнА, -ви; 0. об’- 

«ктивное — вікАнце об’єктива. 
♦Окраима—край, -Аю, кінець, 

-нця; 0. селения — кінець селА. 
5 Онраска — забарвлення, фар¬ 

бу вАння, пофарбувАппя; 0. под- 
ражательеая — паслідАвпе фарбу- 
вАеня, бАрвлеппя, 0. предмета— 
барва предмета, пофарбування 
предмета. 
♦Окрашивание — забарвлення, 

фарбуванпя; 0. ващцтпое—захис¬ 
не забАрвленіш. 

Округ — округа, -гн. 
*Окр жать, окружить — ото¬ 

чувати, оточити. 
♦Онружение — оточення. 
Октябр ский — жовтневий; 0. 

революция -Жовтнева революція, 
-ції. 
♦Окуляр —окуляр, -ра. 
Окулярний — окуля'рний; 0. 

(глазпая) трубка—окулярна труб¬ 
ка. 
♦Окутивание—обгАртАння, опо- 

вивАння; 0. газами—оповивання 
газами. 
♦Олово—цйпа, -ни. 
♦Ольд аговсксш соединоние — 

Ольдгамова з лука. 
♦Омеднение — ОМЇДІІСНПЯ. 
♦Опалзьівать, оползти—осувА- 

тися, осунутися. 
♦Опасность —небезпека, -ки. 
Опаснмй — небезпечний. 

♦Опахало — віяло, -ла. 

Оперативний —оперативний; 
О .задатіе—оперативне завдАпнл; 
0. обстановка — оперативні об- 
стАвіши; 0. приказ — оператив¬ 
ний наказ. 
♦Операцня — оперАпія, -ції. 



Спилки Оргаи 

*0пилки-~(древеспьіIе?) тирса, 
си; 0» (металлич.)—ошурка, 
-ки. 

^Опираться, отреться— опи¬ 
ратися, опертися,спиратися, спер¬ 
тися. 

*0писание — Лпис, -су; 0. ует- 
пое — усішй бпио. 

*Опись ~Лпис,-су, ре^стер,-тра, 
0. кратная лошадям— короткий 
реестер кЛпей; 0. оружия—рсі- 
стер збрбї. 

*Оплетка— Сплітка, -ки. 
Оповєщать, оповістить—опо- 

іїщіти. оповістити, сповіщати, 
сповістити. 

*0познавательньій —прикмет¬ 
ний; 0. впак — гфикметиий 
зпак. 

*Опознавать, опознать — риз- 
пізЕавагп, розпізнати. 

*Опозкакие — розпізнання. 
*Оползание — осушішя. 
*Опора—опора, -ри; 0. моста— 

ошіра мбсту. 
*0порньій— оперний; 0. втул¬ 

ка — оперний утулок; 0. піое- 
коеть—опіірка ііл.'ща; 0. пупкт— 
оперний нускт; 0. ста кап — 
оперний цилшдер. 

*Опороншять, спорожнить — 
спорожвя'ти, спорожнити. 

*Опорожненньій —сіюр^жпвпий. 
*Оправа— оправа, -ви; 0. по¬ 

перечного уровня — оправа попе¬ 
речної іюземниці. 

*Оправна-опрівльпня, «іпрапка. 
^Оправлять, - ся, справить, -ся 

— огіравля ги, -ся, опрйвити, -СЯ; 

(вьіздпроввть) — вичуняти;, 
,,Оиравиться“ — „Спочинь*1. 

Опрашивать, опросить — до- 
пі'ту вати, допитати. 

*Определение — визначення; О* 
Пі-ложенші точок — визначення 
положення Тіїчок; 0. превшпе- 
ппя точек — визначення переви¬ 
щення Т^ЧОК; 0. расстояппл — 
визначення кідділеппя; 0. точки 
стояння—визначення тонкії сто¬ 
янця. 

*Определеннмй — певний, вй- 
значепий. 

*Определять, -ся. определить* 
-ся—визначати, -ся, визначити* 
-ся, призначітп, -ся, призпічи- 
тм, -ся, присуджувати, присудити- 

’Оирокидьівание — нерекпдіп- 
ия, перевертання. 

*Опрокидь:вать, опрокинуть — 
перекидати, перекйиутщ перевер¬ 
тіти, перевернути. 

*Опрос — ^ішт, -ту, опйту— 
вапия. / 

*Олтичесиий —- оптйчпий, О*, 
обмаи—опткчпа вбяапа; 0. при- 
дел -вптйчпіій мірпйк; 0. связь— 
оптйчпий згяае'к. 

*Опускание — спускапая. 
^Опускать, опустить—спуска¬ 

ти, спустити.' 
*Опуснной — спускний. 
*Опуш а — (одеждьі) обля¬ 

мівка, -кп; (леса)—узлісся. 
*Опьітньій—досвідчений, спрбб-» 

ний. 
^Оранжевий —жовтогарячий- 
* Орган — «5рган. -на. уі 

І А 
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«Организатор' Осведомлепность 

Организатор — організатор, 
~ра, упорядник, -ка. 

Организационно - распредели- 
'тельнь'й отдел - — оргапізацІшш- 
розплдиьшш відділ. 

Организационний — організа¬ 
ційний. 

Организация “Оргашзйція, -ції; 
Ічего) улаштувіиня; 0. с’енвп 
організація здійманая. 

Организованность —організо¬ 
ваність, -нести. 

♦Орден — ірден. -на; 0. Крао- 
зіого Зпамени—Орден Червоного 
Прапору; 0. Трудового Знамепп— 
Орден Трудового Прапору. 

Ордер — брдер, -ра* 
Ординарец—ординарець, -рця; 

■€. личпий— особистий ордина¬ 
рець. 

Ординарний — ординарний, 
звичайний. 
♦Ордината — ордината, -ти. 
*Ориентир—■ орієнтир, -ра; 0. 

•^уосоль — орієнтир буеіля. 
Ориентирование—орієнтуван¬ 

ня. 
♦Ориснтировать, -ея — орієн¬ 

тувати, -ся. 
♦ОриентировочиьіЙ — оріента- 

ційдий; 0. виправленеє— орісн- 
таційнші напрям; 0. предмет — 
•срієнташйнпй предмет. 
♦Орнестр — оркестри, -ри. 
♦Ортоскоп —- ортоскоп, -на 
♦Орудне — гармата, -ти; зна¬ 

ряддя; 0. с затвором—гарміта 
зз замкбч; 0. сопровождення — 
супровідні гармата. 

Орудийньїи — гармітний; 0. 
запряжка -гарматний зівряс; О. 
начальник — начальник гарміти; 
0. раечет — обслуга гарміти; 
0. учепие — гармітна навчіаїш. 
♦Оружейнки—зброяр, -рі. 
♦Оружейнмй — збройовий- 0. 

каптенармус —збройовий йапте- 
нйрмус; 0. масторская—зброяр¬ 
ня, 0. склад — збрбйннцет 
♦Оружие—збрія, -р-5ї; 0. глад- 

коствольноо-гл адкощ вкова збрбя; 
О. заручное—-запасні збрбя; 0. 
заряжснное—заряджена збрія; 0. 
колющее —колольпа зброя; 0. ма¬ 
газиннеє—магазинова збрія; 0. 
нарезное—нарізні збрія, 0. ог- 
нестрельное—всгпепільна вбрбя; 
0. рубящее — рубільна зброя; 
0. жолодное — січні збрія; Ору- 
яшем влад.шие—орудування збро¬ 
єю. 
♦Осада — облога^ -гн. 
♦Осадка — осідіпня. 
♦Осадньїй—обліжний;' 0. по- 

ложение—стан облбги. 
♦Осадок — (атмосф.) бпад, 

-ду; {гуща) осад, -ду, гуща, -щі. 
♦Осаждать, осадить — обляга¬ 

ти, облягти, обступати, обступи¬ 
ти, (химич.) осіджувати, оса¬ 
дити. 
♦Осажденньїй—обложений; об¬ 

ложенець, -нця. 
♦Осаживать, осадить {опус¬ 
кать) — осаджувати, осадити; 
{КОНЯ)—збПВ&ТИ, 80ИТИ. 

Осведомленность —поінфор¬ 
мованість, -пости. 
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Осв&жеяие Особьій 

♦Освежение — відсвіження; 0. 
воздута — провітрювання. 
♦Осветительньїй—освітлюваль¬ 

ний; 0. прибор —освітлювальний 
прилад; 0. ракета —освітлюваль¬ 
на ракета. , 
♦Освещать, осветить — освіт¬ 

лювати, освітлити. 
*0СВЄШЄН1Є — освітлення. 
Освидвтельствование—бгляд, 

-ду. 
Освобождать, -ся, освобо- 

дить, -ся—звільняти, -ся, звіль¬ 
нити, -ся. 

Освобождение — звільнення 
0. доерочное—дотерміибве звіль¬ 
нення; О. от нарада—звільпеп- 
ня від наряду. 

Озевои — осьовий; 0. нако¬ 
нечник — осьовий наконечник, 
-ка; 0. нодпішшик — осьбва 
вальнйця, 
♦Оседатель—осідник, -ка. 
♦Оседающий—осі дії йй; 0. прн- 

способленио —осідпий пристрій; 
О. цилиндр — ОСЗДНіІЙ циліпдор; 
О. часть — оеідпі частина. 
♦Оеедльївагь, оседлать — с;д- 

літп, осідлати. 
. *Оселон — бруебк, -ска. 

♦Осечка— осічка, -ки. 
*Осколок — скалка, -кн. 
51 Осколочний — скалковий. 
51 Ослабление — оеліба, -би. 
♦Ослаблять, ослабить— послаб¬ 

ляли, послібитп; (поводья) по¬ 
пу скіти, попустити; ,0-итьвлпя- 
ние — зменшити вплив. 
Ослепление — осліплення. 

Ослеплять, ослепить — осліп- 
ля'тп, осліпити, засліплювати, 
засліпити. 
♦Ослушание —пепбслух, -ху. 
Осматривать, осмотреть — 

оглядати, оглі/нути. 
♦Осмолка— обсмолюваная, об¬ 

смолення. 
♦Осмотр— огляд, -ду; 0. ин- 

спекторский—інспекційний бгляд; 
0. медицинский—медичний бгляд. 

Осмотрительно — обачно. 
♦Оснастка—оснащування, осна¬ 
щення. 
♦Основа — оенбва, -ви; 0. сег- 

чатая—сігчіста оенбва; 0. сплош- 
ная—суцільна оенбва. 
♦Основанне — ііідстіва, -ви; 

оенбва, -ви; 0. деревлішое -де¬ 
рев'яна оенбва; 0 деятельпое — 
активна оенбва, 0. недеятельноо— 
пасЙБна оенбва; 0. масштаби — 
оспбва мірила; 0. мушки—оспб¬ 
ва мушки; 0. прнцела—оенбва 
міроикі; 0. ската — спід схилу; 
0. уровня — оспбва поземаиц*. 

Основательность — ґруитбв- 
піеть, -пости. 

Основательньїй — ґруетбвний. 
♦Основной-ОСНОВНИЙ, голов¬ 

ний, провідний: 0. горизонталь— 
основні позезшна; 0. доека— ос¬ 
новні дбшка; 0. заряд — основ¬ 
ний варяд; 0. мисль — проьідна 
думка; 0. орудне—оррбвиа гар- 
міта; О. стошса—основні иооті- 
ва; 0. топи—основні точка. 
О с о 6 и л — (отдельньт) 

окрбмші, [особеннии) особ- 
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Оставаться 
Отбрасьівать 

ЛИЕИЙ; 0, отдел — окремий ь/д- 
діл. 

Оставаться, остаться — за¬ 
лишатися, залишитися, лишати¬ 
ся, лишитися. 
Оставлять, оставить —* ли¬ 

шати. лишити, валиш; ги, вади- 
шнти, кидати, і^рнйцути. 

*Останавливать, -ся, остано- 
вить, -ся—зупиняти, -ся, вупинй- 
ш, -СЯ, СПІШИТИ, -ся, спинити,-ся. 

*Останавлі-вающмй —- рушій¬ 
ний; О. удар — зуішньий удар; 
О, укол — зуш'вішй укол. 
Остановна — вуитіка, ~кп. 
Остов — снасть, -ти, кістяк, 

|кА; 0. венчатий — віпчіста 
сиасть; 0. етапна — снасть етап¬ 
ні; 0. стпйчаїнй — сторчова 
сиасть; 0. трепоги — спагть-три- 
«іжка. 

Осторожность — обережність, 
-пости. 
♦Острие —Вістря'; {игльї) жа¬ 

ло, -ЛІ; \НОЖП)— Лі'вО; (?фе- 

рьівателя) — шт'вик, -ка. 
♦Остров і—істрів, -рока. 
*Оетрогубцм — гостроту бді. 
Остроконечньїй—г 'стрий; [го¬ 

ра) стрімчастий; 0. пула— -го¬ 
стра куля. 

Остряк — гостряк, -кі. 
55 Осушительньїй — висушойй, 

0. капава — впгушна каніва. 
Осуществлять. осу щєствйть— 

здійсню вати, 8дшснити; справ¬ 
джувати, справдити. 
Ось'піть, -ся, осипать, -ся— 

обсипати, -ся, обсипати, -ся. 

*Оеь — вісь; 0. абсцисо — вісь 
абсцис; 0. барабана — вісь бара- 
(аоа; 0, боевал— біійиа вісь; 
0. ведущая — тягові вісь; О.вра- 
щепня рмчага — вісь обертання 
важеля; 0, внбраснватсля—-вісь 
викидачі; 0, диффереицнала — 
5іі'Ь дифереиціялу; 0. ДОРОГИ- 
вісь шляху; 0. капала ствола — 
вісь каналу цівки; О. курка —■ 
вісь курка; О. вес’емпая — не- 
вдійміпа вісь; 0. овала — вісь 
ОЕІлу; 0. орднпат— вісь ордипат; 
‘І ноходная — похідна вісь; 
0. приемпі ка — вісь приймача; 
О. рассеивапия — вісь рбзсіву; 
0. рукоятки - вісьру чки; 0. свят 
— вісь звязку. 

Отапливать, -СЯ, ОТОЛИТЬ, -ся 
— огрівати, -ся, оіріти, -ся. 

Отбив—відбиваная; 0. кру¬ 
говий — колово відпивання; б. 
уссупающий — відступне відби- 
ваїшяі 

'ігбивать, -ся, отбить, -ся- 
відбивати, -ся. відбити,-ся;, От- 
бей вверх*' —„Відбий догори*4; 
„ОгбеЙ налево** — „Відбий пал/- 
В0“; Г0тбгй направо" — „Відбий 
па право**; „Отбить оівег*—^„Від¬ 
бити відповідь4*. 

*Отбит» — відбиття; 0. атаки 
— відбиття атаки. 

•тблесн — відблиск, -ку. 
*Отбой — відбій, -бій? 
♦Отборньїй — добірний; 0. бш-ц 

-—добірний боєць. 
Отбрасьівать, -ся, отбросить, 

-ся—вїд(сд)кидатн, -ся, від(од)- 
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Оібивать 

книутн, -ся; від(од)бивітн, -єн, 
від(од)бпш. -ся. 

*Отбьшать, отбьіть — відбува¬ 
ти, відбути; 0. паказанне — від¬ 
бувати, відбути кару. 
♦Отбьітие—вїдб\ в* над, відбуття. 
♦Отверстив — отвір, -вору; 0. 

вьшусг.пое — випускний иГВІр; 
О. для оси курка — отвір для 
оси курка; 0. для иоходпой осп«— 

<$твір похідної бси; 0. газовое— 
газовий б твір; 0. вапальпое — 
підпільний бтьір; 0. круглію — 
круглий *5твї р; 0. навиптовап- 
ное— пагвиїїтіваний і*твір; 0. па- 
ливпое—- наливний бтвір, 0. па- 
роотводпое—паровідвідннй ітвір. 

*Отвертка— розіпрубнпк, -ка. 
♦Отвертьшатв, отвертеть — 

відкручувати, відкрутити, відвер¬ 
тати. відвернути. 

*Отвес— висік, -ска. 
*Отвесно—прямовисно, стрічко. 
*Отвесньій—стрімкий, стшуві- 

тпй, сторчовий; 0. берег — стрім¬ 
кий беріг; 0. иоложение прибо¬ 
ра — сторчове полбжеїшн при¬ 
строю. 

*Ответ .— відповідь, -ДИ; 0. 
сложпнй — складна відповідь. 

*Ответнмй— звор-ітшііі; 0, ата¬ 
ка— зверстай атака. 

Ответственность — відпові¬ 
дальність, -ПОСТИ. Ч 

Ответственньїй— ВІДІЮБІДІЛЬ- 
ций; 0. организатор —• відпові¬ 
дальний орган.зігор; 0. секре- 
тарь — відповідальний секретар. 

*Ответчик—відповідальний, -ка. 

Отделенив 

Отвечать, ответить—^відпові¬ 
дати, відповісти. 

*Отвинчив ть, отвинтить—від¬ 
гвинчувати, ВІДГВИНТИТИ. 

*Отвленать, отвлечь — відвер¬ 
тати, відвернути; відтягати, від¬ 
тягти. 

*Отвод —- відвід, -вбду, відвб- 
джепия, відведеная: 0. водн — від¬ 
ведення водй% 0. квартир — вїд- 
ведения прнмГщчіь; 0 круговой 
—колове відведення; 0. проетой 
— просте відведення; 0. тока — 
відведення струму; 0. ударом — 
відведення ударом. 

*ОтвоАить, отвести—відва¬ 
дити, відвести; відвертіти, від¬ 
вернути. 
♦Отводна — вїдвідімк, -кі. 
Отворлть, отворить — відчи- 

Піїги, відчинити. 
*Отвращение — відвертіша; І 

0. іюбега — запобігання втечі, 
*0твязьівать, -ся, отвязать, 

-ся (о Лойіади) — (од)від- 
в.із у вати, -ся, (од)відвязіти, -ся. 

*Отгибать, отогнуть — відги¬ 
нати, відігнути. 
♦Отдавать, отдать — (од)від- 

давіти. (од) віддати; 0. ііриказа- 
пие — ді ги накіза, иаказати. ^ 

*Отдалеиие — віддалення: від¬ 
даль, -лк. 

*Отдача (орудия) — відбій, 
-ббю. 
Отдел — відділ, -лу, рбзділ. 

-лу. 
*Отделение — (войск. соеди- 
нен.) рій, рою; ВІДДІЛ, -Ду; 
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Отделейішй 

(действ.)— видалення; „О, ко 
кпе“ — „Рій до мене". 

Отделеннмй — ройовий; 0. 
окоп— шанець на рій. 

*Отделка — оброблення, оброб¬ 
лювання. 

^Отдельно — окремо. 
СНдельньїй -— окремий; (єди- 

' гНьш) поодипИкий; 0. боец_ 
окремий бо4ць; 0. капалериіїская 
бригада — окрема кшиа бригада; 
О. лараул — окрема сторожа; 0. 
асть — окрема частина; 0. ао- 

кадроп — окрема кшпа сотня. 
в «Д ■ ять, отделмть —пі до-' 

? ремлюьати, відокремити, відді¬ 
льні, відділ 4 ГИ. 

Отдушина — продух, -ху. 
Отдмх — відпочинок, -ику. 
Отдьіхающий —що відпочиває; 

О. часть — частина на відпочив- 
Г* 
Т?тек пухлина, -ни, {ноги) 

паореск. г 
<*тжимать, отжать (оттал- 

кивать) — відтискати, відтис¬ 
нути. 

*0тзьів — {воєн.) відклик, т; 
думка, -ки. 

Отназ — ЕІдч&а, -ви; до 0 — 
ДО ВІДПОрЦ. 

Откат — відкачування; відкіт 
-ту. ,* 
_*Откатьівать, откатить — від¬ 
кочувати, відкотити. 

*Откачивать, отначать (насо¬ 
сом) — відсмокбвунаїи, відсмо- 
кувйіи. 

*Отнидной — відкидній; 0. 

Оілагательство 

борт -відкидний бблавок; 0. сош¬ 
ник відкидний лем/ш; 0. щит— 
відкиданії щцт. 

® ииДьівание — відкидання, 
«ткладьівать, отложить—від¬ 

кладати, відкласти. 
♦Отклонение — в/дхнл, Відхи¬ 

лення; 0. всроятдое (середич- 
ное) —імовірний (середній) в/д- 
X I, 0. пули — відхнл кулі. 

Отклонять, отклонить — від- 
хиляти, ВІДХИЛИТИ, відвертіти 
відвернути. 

Откомандировьівать, отко- 
ідировать — відряджати, від¬ 

рядити. 
Откос — споховпна, -пи; (0. 

естествеїшнй — властива снохб- 
О. крутоіі — крута спохі- 

ВИНа. 

*0ткосньій-- сппхівинний; СКІС¬ 
НИЙ; Откосннй рекень— скісний 
ремінь. 

Ьткручивать, открутить—від¬ 
кручувати, відкрутити. 
♦Открмвать, сткрьіть— від¬ 

кривати, відкрити; відчиняти. 
Відчинити, викривати, викрити 

Открьгтие — відкриття, ви¬ 
криття; 0. сгня — розпочинанн.т 
Вогню. 

*Открьітнй — відкритий; О 
6-й —Відкритий бій; 0. бойпи- 
да — відкрита бійниця; 0. мест- 
вость — місцевість чиста, місце¬ 
вість відкрита; 0. пояиция — 
відкрита позиція, -дії. 

Отлагатвльсгво — (од)віі- 
кладення. 



Отлттатьоя Отнравлепио 

* 

Отличаться, отяичиться—(од) 
відрізнятися, (од)відрізпйтцся; 
(од)відзначатися, (од)відзаічи- 
тися. 

Отличие — відміна, -пи; від¬ 
знака, -ки. 
♦Отличительньїи — відмітний, 

відмінний; 0. зпак — відиі ший 
знак, -тку. 

*Отличнмй — видатний; дуже 
'гарний, відмінний; 0. стрелоїс— 
видатшій стрілець, -льця; 0. 
етрольба — видатне стріляння. 

*Отлогий — положистий; 0. 
траектория — полОжиета траєк¬ 
торія, -рії. 

*Отлогость—положистість, -то¬ 
сти; 0. траектерни — положи¬ 
стість траєкторії. 

*Отложениь—пОклад, -ду; від¬ 
кладання. 

Отлучаться, отлучиться—(од) 
відлучатися, (од)ьідлучитпся. 

Отлучисшийся — що відлучив¬ 
ся. 

*Отлучка — ві^лука; 0. само- 
вольиая — самовідьиа відлука. 
♦Отмель — обмілина, -еи. 
Отмена — скасування. 
Отменять, отменить — касу¬ 

вати, скасОвувати, скасувати 
*Отмеривание — (од)відмірю- 

паипя. 
*Отметка — назнана, -ки; пО- 

зшічпа, -ки, 0. внсот — познач¬ 
ка внсОт; по отметкам — за ва- 
внікамм. 

а,ІОтметчик — завначнип, -ка. 
♦Отмечание — зазначення, 8а- 

значувапня; 0. орудия — зазна¬ 
чання гармати. 
Отмечать, отчетить — зазна¬ 

чати, зазначити. 
♦Отмоетка — вимОщепня. 
О тм остить — (доспалій) ви¬ 

мостити. вй.'.телнти; (камнрм)— 
вибрукувати. 

*Отчувка — відмивання; від- 
кпвка. 
♦Отчьїкать, отомкнуть — від¬ 

микати, відімкнути; 0. гатнк — 
8ДІйиатн, в піїти багнета. 

*Относнтельнмй— вїднОспші; 
0. длиііа тела орудия—відпОс- 
иа довжинй тіла гармати; 0. за¬ 
ряд— відпОсний варяд;, 0. ко- 
мапдоваиие висот — ьідпОсне ко- 
пандуваїшя висОт. 
♦Отношение — відношення;. 

(кани.) вавідОмлеши. 
♦Отогнутьій — відігнутий. 
*Отодвигать, отодвинуть — 

відсувати, відсунути. 
*Отожженньій — відпалений: О., 

проволока — відпалений дріт. 
*Отопление — Огрів, огріван¬ 

ня; 0. паровое — Огрів па¬ 
ровий. 

Отороанность — відірвашсті> 
-ности. 

Оторг — (скор.) відОрг, -га. 
*Отпор — відсіч, -чи. 
*Отправление — виряджання,, 

вирядження; виконання; 0. ко¬ 
манд — виряджання команд: 0. 
обязанностей—викОнанпя обов’яз¬ 
ків; 0 поевда — виряджапнл по- 
їзда, вирушення поїзда. 
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Отправлятв 

Отправлять, ої править — ви¬ 
ряджати, вирядити. 
япрягать, отпре-іь — внаря- 

гйтн, випрягти; „Огпрягай" — 
„Зппрягій". 

5 тірягание — випрягінчл. 
Огпуев — відпустка, -ки: 0. 

зссрочньїй — бвзтнрмініїва від¬ 
пустка, 0. кратковремепннй _ 
короткочасна відпустка; 0. по бо- 
лозі н — відпустка через хвб- 
рість; 0. прадолжительаий — 
довгочасна відпустка. 

*Отпускной відпускний; 0. 
онлет — відпускний білет. 

Отр^вленний — отрушшй, за¬ 
труєний. ’ 

Стравлять, стравить — отру- 
«ов»ти, отруїти, затруювати. ви¬ 
труїти. 

Отравляющий — труйпнй; О. 
жицество — трупна речовина. 

*Отранштель — відбивач, -ча; 
-„Отражатоль больше (мепьше)_- 
^0“ — нВідбивіч більш (менш) — 

*Отраінательньій — відбивний* 
0. виступ — відбивний ви¬ 
ступ. 

*0трджать,отразить (врага 
Ивєтп) відбивати, відбити. 

г Отражение — відбивання; від¬ 
биток. -тка; 0. атаки —відби¬ 
ваний атаки. 

*Отрасль — ічілув!., -І.Ї. 
*0трезок — відтинок, -яка. 
*Отрешать, отрашить — усу- 
и, усунути; 01 от должности— 

усувати я посади. 

_Отступательний 

. Р/рицательньїй — негативний: 
від’смпий. 

Утрог — вцнііга, -ги. 
*Отростон — паросток, -тка. 
Отрьівка — копаная, відкІЇпу- 

ваппя; 0. окопа — копішня шіпця. 
Отрсд- -загін, -гбеу; відділ, -лу: 

О. автомобильїшй — актомоб/ль- 
пий адаи; 0. банпо-прачегшіо- 
дезипфекциоппь’й —лавна-иріль- 
по-деаинфйкційпий відділ; С бо-4 
КОБОЙ — боковий загін; 0. воя- 
Д у хоплавател ьнмй — повітроплав¬ 
ну 8агш, О. головеой — голов¬ 
ний загін; 0. десантний — до- 

> інй вагш; 0. поревязочньш— 
пдрев язуважадий відділ; 0. сто- 
рожевой — сторожовий загін; О. 
строевой — муштровкй вагін* 0. 
ввакуадиоппий — евакуаційний 
вп ал; 0. зиидемически*і — епі- 

[ ДЄЕІЧНИ.Ї відділ. 
*Отсек — відруб, -бу. 
лсенающий зуб — зуб-від- 

руб. 

*Отсечка-отражатель — від- 
руб-ВІДбИВііч. 

*Отсечньій — відрубний; О. по- 
зииия відрубна позиція, -ції. 

Оторочка — відрііченпя. 
„Отставить" —• „Верни", 
вставший — 'відсталий. 
Отстаивать, отетоять — (од-) 

відстоювати, (од)шдсиіятн. 
Отстегиіать. отстегнуть — 

(од)відсдбіти, (од)відстебпути. 
'тстранять,отстранить—усо¬ 

вувати, усунути. 
*Отступательньій — відступ- 
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Отстуиать 

ний; О. бой — відступний бій; 
0. «сарш — відступний рух. 
♦Одступать, отступить — від¬ 

ступати, відступній, відходити, 
ВІДІЙТИ. 

♦Отступленнє — відступ, -пу, 
Отсутствие — відсутність, 

-ности. 
Отсутствовать —■ бути від¬ 

сутнім, 
Отсутствующий — відсутній. 

♦Отсчет - - ВІДЛІК, -ку, відлі- 
чепня, відлічування. 
♦Отсмрввать, отсь'реть—зво’г- 

чуватнся, ввогчЙтися * 

♦Отсмрельій —відвбглий. 
♦Отталкивание — відштбвху- 

ваїшя. 
♦Отталнивать, оттолкнуть — 

відштовхувати, відштовхну ти] 
♦Оттенять, оттенить — (од) 

відтіняти, (од)відтівйтп. 
♦Оттенение — Іідіпшвашщ; 
♦Оттенон — відтіпок, -вка. 
♦Оттеснять, оттеснить — від¬ 

тісняти, відтіснити; відрндіти, 
відкинути 
♦Оттиск — в/дбйток, -тпа. 
♦Оттагивать.оттмнуть — (од) 

відтягати, (од)відтягнути. 
*0ттянша — отбса, -си; відтя¬ 

гання; 0. с зацепом — отбса 8 
вачепою. 

*Оіход — відхід, -хбду. 
♦Отходкть, отойти—відходи¬ 

ти, відійти. 
♦Отхожее место- -відхбдок,-дка. 
♦Отчаливать, отчалить — від- 

чілюваги, відчалити. 

Охрапеип» 

♦Отчет — гніт, -ту, справб- 
зданнл. 

Отчетливость — вирйзшстьг 
-пости. 
♦Отчетносгь — звітність, -по¬ 

сти. 
♦Отчетньїи звітний; 0. кар- 

точйа — звітна кіртка. 
♦От’езд — від’їзд, -;;у; 0. ближ¬ 

няя — близький від’їзд; 0. даль- 
оий — далекий від'ївд. ^ 

*Охват — охоплення. 
♦рхвативающее двнжение — 

охб»лювальшій рух. 
*0*вагь»вать, охватить-—охбіі- 

люваги, охопити. 
♦ОхлаждающиЙ — охолодний. 
*0х лан; денне—охолбдж(ува)ен- 

ея; О. водяное — охолбдж'ува)- 
еппя водяне; 0 ствола — охолб- 
дж(ува)ения цівки. 
♦Охотнин — охбчиВ; ішсливєць.. 
♦ОхотничиЙ — мисливський;. 

Охотиичий патрон — мисливський 
набій. 

*0хра — вбхра. -ро; 0. жел- 
тая жбвта вбхра; 0. красная— 
червбна вбхра. 
♦Охрана — охорбна, -ви. 
♦Охранение — охорбна, -ті. 0. 

аргиллерци — охорбна артилерії;, 
0. боковеє — бок.ві охорбна; 0. 
воздушное — повітряні оіорбна;. 
0. 80МПОЄ — наземна охо] бпа; 0. 
круговеє — колові охорона; О. 
пепосредственпое — безпосередня: 
охорбна; 0. неподвижное — неру- 
хбаїа охорбна; 0. подвнжоое — 
рулбма охорбка; О. походнов — 



’Юірашітельшй 

шш дна охорона* 0. сторожовеє— 
'Сторожова охорона; 0. тнловое— 
гилова охорона; 0. флангово»— 
фіанківаохоріна; фронтлльиое 0. 

фронтальна охорона; О. хнмп- 
аеокое — хемічпз охорона. 

ОхранительньїЙ, охраннуй —- 
•охоронний, вахисний, запобіжний; 
■ОхранительньїЙ блнедаж — ва- 
лшсшій бліпдіж; Охоронная жердь 
— запобіжна жердина. 

Охранять, охранить — охоро¬ 
няти, охоронити. 

Охраняклций — охоронний; що 
•охороняв; 0. взвод —чоті, яка 
•охороняє; 0, часть — частина, 
яка охороняв. 

^Оценка — оц/ака, -ки. оціню¬ 
вання; 0. целей — оцінка цілів; 
«• обстановки — оцінка обставин. 

*Оцепление—ббетуп, -пу, об- 
«туніноя. 11 

* Щеплять, оцелить — оточу¬ 

вати, ОТОЧИТИ, обступіти, обсу¬ 
шити. 

Очаг — вогнище, -ща. 

•ддающии — що підзе; П ми- 
^Лонь — четі, що падає. 

*Падение — падання; спад, -ду; 
і листом — підапня листі,ч. 

Іажилина (мости)— приту- 
яїнаа, -нп. 

Паек — пайка, -ки. 
*Лаз ґіра, -рн: П. вертикаль- 

«ьіе—іфостовисні ґіри; Л. верх- 

Паз 

Очалон (у печи) — чслюсти. 
Очень —дуже, сильно; 0. ви¬ 

сокий разрнв — дужо високий 
рнлрпс. . . 

■^Очередной -черговий; 0. дпе- 
вальпий — порядковий черговсць; 

і ^ ДНОЙр пост“ - - „Черго¬ 
вий, на стійку**; „Очередпой, пру¬ 

жне к ноге, отстегнуть патрони} о 
сумку“ „черговий, збрію ДО НО¬ 

НІ відстебнути пабшиицго*'. 
*Очлредь — чергі, -гй; О. ба¬ 

тарейная—батер/йпа чергі; вяе 
|*.дц по-8» чергою; „ОчврвДЬ— 
ОГ..ЯЬ“ — „ЧергД — вогонь*1. 

Очертание — ібрис, -су. 
Очистка — очищення. 

’Очки — окуляри, -рів. 
*Очко - вічко, -кл; О. павин- 

токаштое — нагвіштіване вічко. 
*’ши(жа—помилка, -кп. 
Ошнбочньїй — помилковий. 
Ошориванке— зашорівуваїшя. 

'Ошориьать, ошорить — вашо- 
розувати, ватеру віти. 

СІщупьнь помацки, навпідапкн 

ннй — вер-пд ґіра; П. для вн- 
ступа бородки трубки ударника— 
ґара для вістуну борідки труб- ' 
ки ударника; П. для конца геет- 
ка предохранителя — гіра для 
кіпця тпіткі залобшпика; П. для 
шипа рукоятки — ґіра для чопа 
ручки; П. кольцевой — кільцева 
ґара; П-н рами—гіри рами; 
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Пакгауз 

П. скошееннй— скісна іАра: П. 
гфодольньШ — - иодсьжна ґара. 
♦Пакгауз — пакгАвз, -ву. 
♦Пакет—пакет, -та; П. горю¬ 

чий — пальний пакет; П. ішдн- 
впдуальвьій —індивідуальний па¬ 
кет. 

* Пак ля — клоччя, -чтя. 
Палата — палата, -ти. 
Палатка — намет, -ту. 

♦Палаточньїй—паметппй; П. ла- 
герь — наметний тАбор. 
♦Палаш — палаш, -шА. 
♦Палец палець, -лі.ця; П. 

(іезьшяппнй — підгін'Йнрьй па¬ 
лець-, П. большой — великий па¬ 
лець; П. вершино — верхні паль¬ 
ці; П. к крючку — далецьдо га¬ 
ка; , П. ограпичитель — палець 
обмежник; П. укавательньїй — 
вказівний пАлець. 
♦Палочка — паличка; П. дере¬ 

винная — дерев'яна пАличка. 
*Палуба- -[строєм ия) палуб, 

-ба; (судна) пАлуба, -би. 
♦Пальба—стрілявша, -оп. 
г Панель—лиштва, -тви; па- 
шля, -лі. 

Паника — паніка, -кп. 
Панорама — папорАма, -ми; П. 

артндлерпйская — гармАтпа пано¬ 
рама. 
♦Панорамнеє гнездо — гнівдА 

панорАмее. 
♦Пантограф — пантАграф, -фа. 
Панцьірь — пАнцер, р«а. 
Папка'— шабатурка, -ки. 
Пар — пара, -ри; П. водяпой— 

ведлиа пАра. 

Паро» 

♦Парабола — парабола, -ли. 
♦Парад—паріда. -дії; „П. смир¬ 

но, к торжествеипому маршу иа 
(етолько-то) липейпьіх днстаиций^ 
ио-ротно, равнепие направо“— 
,,ПарАда струнко, до урочистого 
РУХУ, (стільки ось) лін/йпих. 
дистанцій, сотнями. рівнАяня ира- 
вАруч*. 

Параллель—рівнолежпцк, -кд,. 
парад еля, -лі. 

Параллельньїй — рівнобіжний, 
рігнолежний; П. брусья — рівно- 
лежні бруси; П. веер—рівнобіж¬ 
не віяло. 
♦Парапет — парапет, -ту. 
Парафин — парафша, -іш. 

♦Парашют — парашут, -та. 
. *Парировать — відбивАти. 
♦Парк —парк, -ку; П. аргил- 

лерийский — артилерійннй паркр 
П. ппжеиерннй — інженерний, 
парк. 

Парламентер — парламентар, 
-рч. 
♦Парний — парний, паристий; 

П. пост — лАрпа стійка; П. ча- 
совне — парні стійкАві. 
♦Паровоз — паротяг, -ву; П. 

броне пой —пАпцеринй паротя'г.. 
♦Паровозний — паротяговий. 
♦Паровой^—паровий; П. кале- * 

ра — парова кАмера; П. катер — 
парова катерка; П. отоіілепие — 
паровий Агрів. 

Паровипускно»— паровипуск¬ 
ний. 
♦Пароль — иарбль, -лю. 
♦Паром — порАн, -на. 
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Дароотводпьій Пеленгаторная етанщж 

*ПароотводиУй — паровідвід- 
®ий; П. отверстие — паровідвід 
яйй бтвір; П. трубка — паровід- 
БІдаа трубка. 

П рораОочий —нароробочий. 
*Пароход — пароплав, -ва. 
Пароходннй — пароплавний. 
Паргбилет — партквиток, -ткз. 
Партдисциплина — партдис- 

щипліиа,, -ші. 
Партзадание —партзавдііння. 
Партзанятие — нартнавчйяня. 
Партиец—-парт/єць, -тійця. 

* Партизан — прртЦ&н, -па. 
Партизанений — партизйп- 

'Сікпй; П.войпа- партизанська вій- 
лій; П. дейстшш — партизанська 
дія* П. отряд — партизанський 
загін. Г-ности. 

Партийность — партійність, 
Партийнуй—партійний; П. ап- 

парат—-партійний апарат, П. ко- 
ииссия — партійна копсія. 

*Партия — партія, -тії; П. раз- 
ведивательная—роввідча партія. 

Партколлектив — парткодек- 
-тпв, -ву. 

Парткоч — парткі'н, -му. 
Партконференция — парткое- 

«ференціл, -ції. 
Партобязанности — партобб- 

в’язох, -зка. 
Партработа —партробота, -ти. 
Партстаж—.нартстаж. -жу. 
Партустав — партстатут, -ту. 
Партзтика — нартетнка, -ки. 
Партядро — партядрб, -рі. 

■*Паруе—вітрило, -ла. 
^Парусина— парусина, -ні. 

*Пасмурнуй —- хмарний. 
*Пассивнуй — пасивний. 
*Патрон — пабій, -ббю; П. бо- 

евой—ббйпий пабій; П кара¬ 
ульна? — набої для стороні; П. 
охолшчиА — мисливський набій; 
П. унитарннй — уштбрпий набій; 
П. учебпіїй — навчальний набій; 
П. холостой — сліпий набій. 

*Пітронник — набійник, -ка. 
АПатроннуй—набійний, П. в'юк 

—набійпий в’юк, П. двуколка — 
вабійаа бідка; П. коробка — на- 
бійна корббкйі П. лота—вибій¬ 
на стрічка; П лоток—пабійянй 
короб; П. магазин—набійний ма¬ 
газин; П. резерв — пабшний ре¬ 
зерв; П. склад — склад наббїв; 
П. сумка—иабійниця; П. обойма- - 
обіймиця пабійна. 

^Патронташ — пабійпиця, -ці. 
Патрубок — патрубок, -бки. 

*Патрулирование—^патрулюван¬ 
ая. , 

*Патруль — патруль, -ля. 
Пауза — павза, -ви. 

* Пачка — шічпа, -ки. 
' Пачнать, запачкать —г- бруд¬ 

нити, забруднити, мбзати, зачі- 
вать. 

Пашня- -пива, -ви, ріллі?, -лаг. 
Паяльник — ліотіепйк, -к£. 
Паяльная лампа — лютуваї»- 

па л.ікпа. 

Педаль—стулатепь, -тня. [-ка. 
*Педчметр — кроколічи льпнк. 
Пекарня — пькбрня, -ні. 

*Пеленгаторная станциі— п§- 
денгиційеа стадія, -ції. 



-Г V. 

Пенек—псвьі'К, -пька; {тех.) 
шпеїшк, -ка. 

Пениг — сніп, -ву; співи, -вів, 
співання. 

Пень — пень (пив). 
*Пеньковьій — конопляний. 
Первичнмн—первіснцй, почат¬ 

ковий. 
“Лервосрочньїй — першого тер¬ 

міну, першотергшпівиЙ; П. об- 
муедироваане — першотсрмінііве 
умундирувінпя. 

Первьій — перший; „Первая 
С"ена к разводящич** —,,перша 
зміна до розвідпигів*1; П. шерен¬ 
га— перший шерег. 

“Перебегать, переважать—пе¬ 
ребігати, перебігти; передавати¬ 
ся, передатися. 

“Переважка—перебіг, -гу; пе¬ 
ребігання; П„ стремигельлая — 
навальний перебіг. 

Перебежчик -перекйнецв, *нця. 
“Переоивание —перебивання. 
Переборна— (в конюшне) 

перегородка, -ки; переділка, -ки. 
Перебраснвать, перебросить 

— перекидати, перекинути. 
Переброска — перекид, /ду 

нерекидишія. 
“Перевал —перехід; П. горпий 

— гірський перехід. 
“Переверне — перевірка, -ки; 

перевіряння. 
Переварять, переверить—^пе¬ 

ревіряти перевірити. 
“Леревес— перевага,-ги; П. в 

огпп—перевага у вогні. 
Перевод (с 'олжности)— 

переміщення; (фехтование)— 
перевід, -воду; (деіїствие) — 
порекладіппя, переведення; П„ 
карти пв одного маештаба п др\ - 
гой—переведечня міни в одного 
мірила па друге; Л. стрелочпийі 
—виличний перевід. 

“Переводина — слпж, -жа. 
Л рег одной — перевідний, пе¬ 

ребивний. 
“Перевоз, перевозка — пере¬ 

віз, -В(І8у, перевезення. 
Перевозочкьіи, перевозньїй — 

перево8і?вкй, перевівшій; П. до¬ 
кументи—перевозові документи 
П. средства—перево8ііві зйсобп/ 

Перевооружать, перевоору- 
жить — переозброювати, перео¬ 
зброїти. 

Переворот — переворот, -ту- 
переверт, -верту; перевертати; 
П. через врило—переверт через 
крилі?. 

“Перевязка — перев’я'зукаппя^ 
перев'язка, -ки. 

“Перевязочньїй — перев’язний; 
П. иатериал—перев’явний мате" 
ршл; П: отряд—перев’язний від¬ 
діл; П. пункт — перев’я8ншг 
пункт. 

“Перегиб — перетин, -гину; пе¬ 
регинання. 

Переговариваться — перемов¬ 
лятися. 

■іереговори-—переговори,-рів: 
перемови, -мов. 

“Перегонка — дестилація; П. 
сутая — сухі деегиляція. 

“Перегородна—переділка, -ки; 



Тїерегружать 

Л. картонная — текі уриа пере¬ 
ділка. 

*Перегрушать, перегрузить— 
перевантажувати, нсреваитіжпти. 

Лерегрузка—ііереваїпіжснпя. 
*Перегрузочнмй — перевантаж¬ 

ний; П. путь—перевантажна кОлїя. 
11 Перегруппировка — перегру¬ 

пування. 
"“Передавать, передать—пе¬ 

редавати, передати, перекізувп- 
тй, переказати. 

Передаточний — передатний; 
П. канал—передітпий капіл; П. 
мохасивч — передатний кехяшзк; 
П„ связь—передатний звивОк; П. 
г.ункт — иередатппй пункт. 

^Передатчик — передавім, -чі; 
П телеграфний — передавач те¬ 
леграфний. 

* Передача — передавати, пе¬ 
редача, -чі: П. зубчатая — трн- 
•м5ви передача. 

*Передашщий механизм—ме- 
хапщм передїтпяй. 

*Передвигагь, -ся, передвк- 
яуть, -ся — пересувати, -ся, пе¬ 
ресунути. -ся. 

*Передвижение —пересування; 
П, войск — пересування війська; 
П. ложное — пересування фаль¬ 
шиве; П. пригнувши-'ь— пересу¬ 
вання 8ігнувш СЬ. 

*Передвижной — пересувний; 
П, бнблцптека (передвижка 
жножпая)— пересувні бібліотека. 
♦ПередниЙ — передній; П. вьі- 

ДЕИ'кпая лапа — передня висувні 
ліпи; П. караул—передня сторі- 

Перекінчка 

жа; П. кольцо — переднє кільце; 
П. лияепка—передия ліа/йка; П. 
скат врзшшеїшостц — передній 
схил горбог.і’пп; П, труба—перед¬ 
ня трубі; П. стенка —• передня 
стінка; П. у пес — передня пара: 
П. ход—передній хід; П. хомут— 
передній хамут; П. шеренга—пе¬ 
редній. шерйг. 

Передової! -— перодонїш; П. 
лпння — передпЕїі лінія; П. па- 
бліодательїшй пункт—передовий 
стежовяй пункт. 

*Пзредок—передок, -дка; „Пе¬ 
редка на батарею0 — „Передки 
па батер/ю“. 

*Переезд — переїзд, -ду. 
*Перезаряжание — перезаря¬ 

джання. 
*Лерезаряжать, перезарядить 

— перезарялж4ти, перезарядити. 
* Пере наливать, перекопать — 

переконувати, перекопати. 
*Перекат—перекочування; гур¬ 

кіт, -коту; (на реке)—нореміль, 
-ли; двпжение перекатами — по¬ 
сування (рух) перекачуванням. 

*Перекашивать, перекосить — 
нерекОшувати, перекосити. 

^Перекидно* — перекидпйй; П. 
огонь—перекидний огОнь; П са¬ 
па— перекидні сіна. 
* П е рек ладина—перекладка, -ки; 

(меоісду стропилами) — 
бівтипа, -ки; (в лестнице) 
щабель, -бля. 

' Перекличка — переліки, -ки* 
перекликання; П. вечерняя—ве¬ 
чірня перелік». 



Переключань 
і 

Черєключатеїь— перемикач, 
"ч<^ П, боковой—боковий пере- 
микйч. 

*П< рековка — перекуваппн, пе¬ 
рековування. 

"'Перенос — перекіс, -косу. 
Переносяча — косбвнпа, -пи. 
Перекрестннй — перехресний; 

Л. огопь — перехресний ОГІПЬ. 

Перенресток, перекрестье — 
перехрестя, -тя; И. дорог—роз¬ 
доріжжя, -жжя. 

* п еренрещивание — перехрещу - 
ваппя. 

Перекрой — перекрЕьапші. 
♦Перекривать, перекрить — 

перекривати, перекрити. 
Перекрьівающий — перекрив- 

пий; ^ П. кольцо — перокривпй 
кільце. 
♦Перекритие — перекриття'; пе¬ 

рекривання. 
Псрелезать, перелезть — пе¬ 

релізати, перелізати, пере¬ 
лізти. 

Перелет— переліт, -льбту. 
Переметний — перелітпий. 

♦Перелом — первлім, -лему 
злам,'-му. 

*Перемах — первмйх, гіг. 
Перемека—зміна, -ии; П, на¬ 

правлення —війна напряму; П. це- 
лп — виша діли. 

Переменний — змінний; П. ва- 
ряд — згінний варяд; П. папря- 
женц« (тока)—зчіпне обтя'жеп- 
пяг П. скорость — вмінна швид¬ 
кість; П. состав—вміепий склад; 
П. тбк — 8,мінний струм. 

Перерив 

♦Переметная сума-сакви (са¬ 
ков); 
♦Перемещение — переміщенні!. 
Перемирие — перемир’я. 

♦Перемична — склепіння, попе¬ 
речина, -н н; кольцевая канавка 
с перемнчкой—кільцевий рівча¬ 
чок із перекладкою. 

Перенос '■ - перенесення; П. ог- 
пя — перенесення вогню. 
♦Переносить, перенести — пе¬ 

реносити, перенести. 
♦Переносна — перепбшуваппя* 

перенесення. , 
Переносной— переносний, П. 

плетень — перенісшій тип: П. 
препятствие—норепбспа перепона* 
Переносье—(сбруяі нахрап¬ 

ник, -ка. 

♦Переосвидетельствовать — 
пересвідувітп. переоглянути. 

Перепалзивать, переползтч — 
переповзйти, переповзти. 

Переписна — чистуваїшя, пе¬ 
реписування; П. служеопая -- 
службове лиетуваппя. 

Переписчик—переписувач, -ча* 
писар, -ря. ’ 

Переплет (каркаса)—рбма, 
-мп. 
♦Переплетний (мост)—клю- 

ЧЇШНСТИЙ. . 
Переползание —перепов8Іпня. 

* Переправа — порепрічва,* -ви. 
♦Перепутивание {проводов)— 

переплутування. 
"'Перерив — перерва, -вп, пе» 

рериЕІиия; П. огня —верорцвіїшя 
вогню. 
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Переривать Псчатающий мех'шизм 

Переривать, перервать — пе¬ 
реривати, перервати. 

"‘Переривчатий — переривча¬ 
стий. 
•Пересадка -(растений) пе¬ 

ресаджу вапни. 
Переседливать, переседлать 

— ні ресідлівувати, пересідлітн. 
Пересекать, пересечь—пе¬ 

ретинати, перетяти; переймати, 
перейпятн. 
•Пересеченкая местиость — 

перетята місцевість. 
Пересмптр — перегляд, -ду. 

•Перестраивать, перестроить 
— переладнов) ваш, переладнати; 
перебудовувати, перебудувати. 

* Перестреливать, перестре- 
лять—перестрідювати, перестрі - 
ля'ти. 

•Персстрелка—перістріл, -ду; 
перестрілювання. 

Перестроение —"Переладнання. 
•Перетягнвание —-“перетягуван¬ 

ня. 

•Перехвативание —переймішія 
перетбплювинпя. 
•Перехвативать, перехватить 

— переймати, перейня'ти; пере¬ 
хоплювати, перехопити. 
♦Переход—псрех/д, -хОду, 
•Перечень — перелік, -ку. 
♦Перечерчивать, перечертить— 

перерисовувати, перерисувати. 
•Перила — поруччя.' 
Перильщяк — поруччір, -ря. 

•Перильний — пОручзпий. 
Периметр — Перимегер, “Тра; 

П. обхода — перйметбр обіОду. 

Период — період, -ду. 
Периодический —періодичний; 

П дойствие — періодична дія. 
Перископ — перископ, -па. 

•Перка- перкб, -кі (свердла); 
П. ложечпая — ложково парко; 
П. центровая — цептровв веркЛ. 

Перо (рю.д.) — пері, -ра; П. 
боевойпружини-иерб бойпої пру¬ 
жини. 

®Перпендикуляр—сторч, -ча. 
•Перпендикулярний —сторчо¬ 

вий. 

•Персонал — персонал, -луг 
•Перспектива— перспектива. 
•Персп ктивньїй —перспектив¬ 

ний; П. рисунок—перспектив¬ 
ний иал’опок. 

Перчатна — рукавичка, -ки. 
•Песон—ПІСі5к, -СК]. 
•ПесочньїЙ — пісковий. 
•Песчаний — піскувітий, піща¬ 

ний; П. грунт—піскуватий ґрунт; 
П слой — піщана верстві, шар. 

Песчанник — пісковець, -вц;г. 
Петарда — петірда, -ди, 

•Петлевой узел—зішморг. 
•Петлица —петлиця, -ці. 
Петля, петелька—петля, -лі, 

петелька, -ки; (в сети) вічко, 
-чка; П. кожаняая—резонна пет¬ 
ля; П. мертвая — мертва петля. 

Петь — співати. 
•Пехота — птїта, -ти. 
•Пехотний — піхотний; П. раз- 

ведка — піхітпа розвідка; П. 
устав—піхотний статут. 

* Печатаищий механизи — дру- 
куві.;ьішй механізм. 



Печатішй Плакат 

*Печатньій — друкЛвапвй; дру¬ 
карський. 

Печать — печйтка, -кн; друк, 
-ку; наложеній) печатей—запечі- 
тувапня. 

®Лечь — гр)*6а, грубка, піч (пе¬ 
чи); П. валяная—8емляпі піч; 
П. хлібопекарная—ніч пекарська. 

Печь, испечь — пекти, спекти. 
♦Пешеходньїй — хідпий. 
"'Поший— піший; П. порядок— 

піший порядок. 
*Пешком — пішки. 
*Пещ »ра — печера, -ри. 
*Пика — спис, -са. 
*Пикет — бекег, -ту; (геод.)— 

пікет, -та. 
*Пнкироьание — шкуваппя. 
*Пикриновая кислота — пікри¬ 

нова кислота. 
*Пинрит — пікрйт, -ту. 
*Пике — піке. 
*Пила — пилка, -кп; П. дис¬ 

ковая—кружбіьнапилка; П. ква¬ 
дратная — квадратова пилка, П, 
лучковая — кроснева пилка; П. 
плоская —плеската пилка; П. по- 
луяруглая—швколова пилка; П. 
поперечная — поперечна «пилка; 
П. узкая— вузькі пилка. 

Пилот — пілот, -та. 
Пирамида—піраміда, -кщ(для 

оружпя) — ставпйця, -ц5. 
*Пир шидалькми —пірачіділь- • 

ний; П. коммутатор—піранідаль- 
• вий комутітор, -ра. 

Пироксилмн—піроксил Гпа, -НК; 
П. влажний —волОга ніроксплі- 
па; П. коллодиошшй—колодійпз 

пірокснліва; П. раствпришдй — 
розчинна; п'роксиліна; П. сухой— 
суті иіроксиліпа. 

*Пнроксилиновьій — піроксилі¬ 
новий; П порох--піроксиліновий 
т’|ніх; П. шашка “Піроксилінова 
шашка. 

Пмротехник — піротехпик. -ка. 
; Пиротетническая маскировка 

— піротехнічне, маскування. 
Пистолет — ПІСТОЛЬ, -ля. 
Пистолетньїй — шст<ільпин. 

*Пистон—пістон, -ііа. 
г Плсьменньїй — писаний, по¬ 

сівший; П. приказ—писаний па- 
к5з; П. стол — писемний стіл. 

. Письмоводство — діловбдство. 
*Питанис—харчування, поста- 

ч.іипя; Л. патронами — постачан¬ 
ня начоїв. 

Пить — цйта 
Питьевпя вода — іштп$ водії. 
Лишущий приемнин — само¬ 

писний приймач. с 
*Пища —їжа (їжі), стрйва, 

-ви. 
*Пиідалка — пищи;*, -ка. 
*Пищевой—стравний, хзрчо- 

лйй, 
♦Плавание — плавбі, -бй; плі¬ 

ва пня. 
*Плавательннй — плавальний. 
*Плавленньій мелинит — топ¬ 

лений мелініт. 
*Плавньій — плівнпй: П. спуск 

курка—плавно спугкіппя курка. 
■ Плавучлй—плавний; П. шипа— . 

плавші міна. 
Плакат — плакіт, -«та. 



Плачя 
Плот 

4 Пламя — нілум'я. 
♦План — план, -яу; П. боя — 
ш,ан бік». 

Планиоовать (об агропла¬ 
нах) — спуск Ітися плавом. 
♦Планировна (об агропла¬ 
нах) — спускіння. 
♦Планка — планка, -ки; П, ко¬ 

роткая- —коротка плавка; П. на¬ 
правляю щая — напрямні плавка; 
П. соедйпительаая—влучна план¬ 
ка; П. подкршляющая—підсиль¬ 
ні плаиіса; П. лредохрапмтельпая 
—запобіжна пліпка; П. спусковая 
—спускова плойка. 
♦Планомеоно — планово. 
♦Планомерноеть — плановість, 

-вости. 
Планшет — планшета, -ти. 

♦Пласт—верстві, -ви. 
♦Пластина — нлітва, -ви. 
♦Пластинна — платівка, -кп; 

П. слюдяная—лоспяківа платів¬ 
ка; П. тормазпая—гальмова пла¬ 
тівка. 

4 Пластинчатий — платівчастий; 
П. пружина — шшівчаста пру- 
жйпа. 

Пластичность —пластйчпість, 
-пости. 
^Платиновий — платиновий; П. 

яапал — пдатиківай підпільник. 
Платформа — платфірма, -ми. 

♦Плац —плац, -цу; П. учеб- 
инй — учбовий плац. 
♦Плацдарм — плапдірм, -му. 
♦Плашка — плішка, -ки. 
♦ Плашма — плізоїг. 
♦Плащ —плащ, -та 

Плен — полін, -пу, 
♦Пденний — полонеппйг П. кон¬ 

трольний ~ контрольний полоне¬ 
ний. 
♦Плетение—плетіппя; П. коль¬ 

чужним способом—кільчасте пле¬ 
тіння. 
♦Плетень — пліт (плііту), [тин,, 

-ну; діса, -си. 
♦Плечико —плічко, -ка, (мн.) 

плчки. 
♦Плечо— плече, -ча; рамені, -на; 

П. рукоятки— рамено р^чки. 
♦Пловучий — плавний; П. гине 

— плавна міна; П. мост — плав¬ 
ний міст; П. фугас—плавна фу¬ 
га са. 

Плоский — пдескітий, плос¬ 
кий, П, поворот -плаский пііверт; 
П. пружина—плеската пружина; 
П. штопор—пліский ЕЙкрутець. 

Плоскогорье—високорівня, -пі. 
* Плоскогубцу — плоскогубці, 

'ЦІВ. 

♦ Плоскодонний—плсскодо'ннип. 
Ллоскость—площа, -ці; П. бо- 

евая — біійна пліща; П. верти¬ 
кальная—прямовисна пліща; П„ 
истинного горияонта — пліща 
справжнього пізечу; П. клинка— 
площа залізка: П. направлення— 
площа па пряму; П. опорная 5— 
опорна кліща; П. иоворечпваю- 
щая вибраснвате ль — пліща, що 

;повертае викидач; П. проекций— 
кліща проекцій; Л. оекущая — 
пліща січні; П. стрельби—пло¬ 
щі стріляння. 
♦Ллот — пліт (пліту). 
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Плотика 

*Плотина — гребля, -лі, 
Плотник — тесля, -елі, 
Плотничний — тесляр ,’ЬКНЙ. 

.Плотноеть — гущина, -нй; 
щільність, -НОСТИ. 

Гілотньій —-і&ОД щільніш* 
П. грунт — щіяьпян ірунт. 

Площадка — платформа, -ми: 
площинка, -кп, П броневая—пін- 
цррна платформа; П. горизонталь¬ 
ная—площинка посема, П. пуле- 
детная — кулеметна площинка. 

Площадь — плоіца, -щі; П. по¬ 
ра жепия — площа порізкп* П. 
рассенвання — пл Іща розсіву. 

Пльївун — (еодоносн, слой) 
пливун, -пі. 
♦Пневматический—пневматич¬ 

ний. 
По нв, ва, через; Побата- 

реїїпо—батерія.чи: По болезнп— 
через хворість; „По вагонам строй- 
ся“—„З розрахунку вагонів лад¬ 
найсь „По голОвноп частії4* — 
„За головною частиною";, ,.По 
два расчитайсь" — ,.На двійки 
перелічись"; „По два шагом марш" . 

„Двійками кроком руш"; ' 
„По два стройся"—Двійками лад¬ 
найсь"* Подолам служби — в 
п] івах службових; „По кольцу 
назад" „За кільцем пазід"; По 
команде—..За командою"; ..По ме- 
стам®4 „На місця"; „По одному" 
— „Одинцем"; „ Поорудійпо" — 
„гарматами"; „По отметкам" — 
,,^а яазніками „По передпему 
тупу1* „За переднім уступом"; 

По прпказу — За наказом; „По- 
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_*_ Повод 

пулелетно"— „Кулеметами"; „По 
разделенияч“ — „8 ш'ділощ"; „По¬ 
ротно —„(Мтпями“; По списку_ 
Ла списком; По телефону—теяе- 
•I ном; По три — трійками; По 
усмотр^пию—3 розсуду; По це- 
лпку—За вацільшшом; „По че- 
тнре стройся"—„Чвірхаии лад- 

. г ь ; Позскадронно — сотнями. 
Поіег — втеча, -чі, тікїппя. 
Победа — перемога, -гн. 
Пооедитель — перемгліець, 

-жця. 
*Побеждать, победить— пере¬ 

магати. перемогти. 
Повальний—пбшесной; П. бо- 

ле8пь — пошесна хор-'ба. 
Повар — кухар, -ря. 

* Лове денне — поведінка, -кп,; 
поводження. 

Повсрка — перевірка, -ки, пе¬ 
ревіряння: П. боя —■ перевірка 
бею; П. караул а—перевірка сто¬ 
рожі. 

*Поверочньзй — перевірний; П. 
станок — перевірний станок. 

Повертивать, повернуть—по¬ 
вертіти, повернути. 

Поверхность — поверхня, -пі. 
/Зовеоять,^ поверить —переві¬ 

ряти, перевірити. 
„Повестна"—(о)повістка, -г.и; 

П. дня—порядок денний. 
Повияноеть—повинність* во- 

снская П.—військова повинність. 
Повиновение — Послуж, -XV; 

слухняність, -пости. 
Повод -повід, -вода (дш.по¬ 

води, -Дів); привід, -воду; П впре- 



Поводок ІІОДаШЩИП 

? 

во—повід вдріво! П. короткий— 
короткий шівід; П. мупдштучнш 
— байрачиі поводи; П„тр«и8еіь- 
іше — трі'пзельні поводй. 

"'Поводок (гадоииьь) — зізуб, 
-ба. 

*Повозка — віз, віза; „Повозкп 
к пулемету" — „Вози до куле¬ 
мету1*; „Повозками налево марш** 
— „Возами ліворуч руш“; П. 
парная—порвий кіз; П. лодочіая 
— човновий віз. 

*Ловозочньій -візнйчпй; „П-еіло 
садись** — „Візничі сідай**. 

*Поворачивать, поворотить — 
повертати, повернути, обертіти, 
обернути. 

*Поворачиваюіций —поверііль- 
ппй; П. призма — повертільна 
призма. 

* Поворот — пбверт, -ту; „П 
иалево**—„поверт ліворуч**; „П 
направо1*—„п<$верт праворуч**. 

*Поворотливость—поворітиість, 
-ПОСТИ; (о человеке) — ЛОтбр- 

иісїь, -ности. 
* Поворотний — иоворітвнй:, П 

механитм — поворігпйй механізм; 
П. стол- поворітяйй стіл; П. тре- 
уго.іьнпк—поворітпмй трикутник. 

Повреждение — ушкодження, 
тг.бда, -ди. 

Повторний — повторний. 
Повушєниє—підвищення, під- 

иі'сенпя, підійиііиия; П. в долж- 
иости (по службо) — підвищення 
на уряді. 

*Повязка — но'в’язка. -ки. 
Погашать, погасить —гасйти, - 

погасити; П документ—погасити 
документа. 

*Поглотитель — вбпрнйк, -К4. 
♦Поглощать, поглотить — уві¬ 

брати, вбнр&ти, втягітп, втяггй, 
поглинати, погі пнутп. 
♦Поглощающий—вбирнйй; П. 

колодезь— колодязь вбирнйй. 
*Погнутость — погнутість, -то¬ 

сти; П. ствола—погнутість цівки. 
*Погода — погбда,-ди. П. мок¬ 

рая— моквй, -вй; сльоті, -тй; П 
оеиастная—негода, -ди; П. хоро¬ 
шая — година. 
♦Погоннуй — подовжний. 
Погоня — погбпя, -ні. 

*Пограничник — прикордонник. 
*Пограничнуй — прикордонний, 

П. стража—прикордонна охорона. 
Погреб, погребон — льох, -ху; 

П. пороховий — пороховий льох, 
порохіввя, -пі. 

Погребение — пОхоров, -ну. 
*Погрешность — похибка, -іш. 
*Погрузка — вавтйжешш. 
*Погрузочнмй — вантажний. 
*Под—під, попід; ,,П. ноги**— 

„під нО-и“; П. сдачей — ^о вд&чі. 
*Под — (печной) черінь, -кя. 
*Подаватель — подавіч, -чО, 
* Подавать, подать — подава¬ 

ти, подати. П пример—подавати 
приклада. 

Подавлений —придушення. 
'"Подавлять, подавить —при¬ 

душувати, придушити; П. огнем 
— перемагати, перемогти вогнем. 
♦Подающий—подавОльпий; П. 

мехаиизч — подавальний меха- 
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ПодбОЙ 
Подаемеий 

и,8аі П. рьічаг—иодавальеий ва¬ 
жіль. 

Подбой — {в пошнике) під¬ 
бивка, -ЕИ. 

*Подбородньж — підборідний; 
її. ремень — підборідник. 
Под іродок — підборіддя. 
Подбрюшнин—підчеревник, -ка. 
їїодведомственнмй — підлег¬ 

лий. 
Подвергаться, подвергнуться 

— підпадати, підпасти (під що), 
вавпавіти, вазпіти (чого); підля¬ 
гати, підлягтй (чому). 

* Подвес — пбчіпка, -КИ; під¬ 
чіплювання. 

Подвеска —погчіпка, нідчГплю- 
вання. 
Лодвесной— шдчімнЦ; П. си- 

дееие —ПІДЧІПДІП, сіді'ць, 
•Подвигать, подвинуть—но¬ 

су віти, посунути. 
•Подвижной —рухбмий, рухли¬ 

вий; П. затвор —руто'чий ванбй; 
П. игра- рухлива гра; П. лагорь 
— рухбмий табор, П мосток 
рухбмий гіістбк; П. муфта— ру¬ 
хома муфта; П. охраненне — ру¬ 
хана охоро'па; П. поршень—рухб- 
мий тблок; П состав — ваговий 
склад; П. стойка—рухбмий СТО¬ 

ЯК; П. трубка — рухома трубка; 
П. щит — рухбміш щит. 
•Лодвижность—рухомість, -мо- 

стп, рухливість, -вости. 
Подвода — підвбда, -ди. 
Лодводньїй — підводний; П. 

камопь — підвбдпий камінь, клй- 
НЙПЬ; П. лодка — підябдний чо¬ 

вен; П. мииа-—підводна иіщ П 
фугас—підвбдна фугіса. 

•Подвоз — довіз, -вбяу. 
*і.ПОДВЬ!СЬ‘‘ -- ,.ПІДВЙСЬ“. 

*Подвязка— підвазувалпя, під- 
влзка. 

Подвязь (арт.)- підвя'зь, -зп. 
Подгонча (частей) — при¬ 

пасовування, припасування. 
Подгонять, подогнать — при¬ 

пасовувати. припасувати: (ло- 
шадь) підгбпити, підганяти, 
підігнати. 

Подготовитєльньій —підготов¬ 
чий. 

Подготовка — готування, під¬ 
кова, підготовлений; П. артил- 
лерпйскав—артилерійпа лідготб- 
ва; П. допризивпак — підготбва 
допризовна; Л. такгическая—так¬ 
тична шдготева. 
•Подгруднмй — підгрудний; П. 

ремень — Підгрудний ремінь. 
Подгубник — підгубншс. 

♦подгубнмй — ПІДГУбПИЙ. 
Поддержание —підтримання. 
•Іг,АДерживать. поддержать 
підтримувати, підтримати. 
Под.держна-(«шс;«б) пїдибга, 
я, підтримка, -ки. 
Поддон — піддопня, -пя- П 

жчстяинй — бллішСне піддонна * 
•Поддувало —піддуваю, -ла. 
Поджим — притиск, -КУ; ППП- 

тпскапнл. 
Поджимной — притискний; П. 

болт — притискний прогонич. 
•Подзємнуй —- підвемний; П, 

гал лерея—під.а'іша гал ер/я. 
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Подкдадка Подрьівноіі 

Подкладка—підкладень, -дня, 
шдкладйппя. 

*. П од клинивать—-підклинювати. 
Подкова — підкова, -ви. 

*ПодковньіЙ гвоздь — уіп&дь, 
-ля. 

5 Подковьівать, подковать — 
підковувати, підкувіти. г 

’ Подколеннин—підколшнпк,-ка. 
Подкоп — підкіп, -копу. 
Подкос — косяк, -к4. 
Подкрепление — підкОгз, -ги. 

*Подкреплять, подкрепить— 
підселювати, підселити, підкріп- 

'ЛЯТИ. підкрепйти. 
*Подк'реплякщий —ПІДСЙДЬПНЇЇ; 

П. планка—підсильна планка. 
Подлинность — справжність, 

-пости. 
* Подлокотник—цідлікітішк, -ка. 
По дієтна — підметок, -тка. 
Подмостки — подкостка, -ки„ 

^Поднимание —підіймання, під¬ 
несення. 
А Подничать, поднять — підій- 

мйги, підійняти, піднбситн, під¬ 
нести. 

Подножка— отупиіка, -ка. 
^Подножнуй — ПІДНІЖНИЙ; П. 

решетка—підніжний ґрйтяик; П. 
Кори—п.іша, -ті 

°Подноска — підпОшуваная; П. 
патронов — підношування паббїв. 

*Лодносчик — піднбсець, -СЦЯ; 
П. патронов — підпбсець набоїв. 
АПоднятие— підіймання, підне¬ 

сення. 
*П однятая карта — позпЧепа 

міна. 

Подозревать — підозрівати. 
*Подошьа— {гори) підніжжя, 

-жжя, низ, -зу; підбшва, -вп. 
*Подпалзьівать, подползти — 

підповзати, підповзтй, шддбзити, 
підлізти. 
Подперсие — підгрудшпе, -ка. 

”П одпилок — терпуг, -га. 
П од писка — передплата, -ти, 

підписка, -г.и. 
Подплсь — підпис, -су. 
По іпора, подпорка — лідибра, 

-ри, підпірка, -іш. 
*Подпочва — підґрунтя. 
*Подпруга {збруя) — попруга, 

-гп. 
Подпрушить—підтягти попругу. 

*Подпряжка — підпрягіппя. 
♦Подпятник — підп’ятник, -ка. 
Подражательннй —- паслідбв- 

пий; П. окраска — наедідбвпе 
фарбування. 
♦Подразделение — підрозділ, 

-лу. 
"Подробность— подробиця, -ці- 

детіль, -ли; докладність, -пости. 
1 Подробньїй — детальний, до- 

ЕЛІДНИЙ. 
♦Подручшй — підручний; П. 

материал — підручний матері лл; 
П. переднего упоса — підручний 
передньої пари. 
Подрьів — підкіп, -кбпу; вйсад, 

-ду- 
■Подрьівание — підкапування, 

підриваная^ висйджувапия в по¬ 
вітря. 
♦Подрмвнин —висадимк, -ка. 
Подривной — віісаднйй, взбу- 



НодсажиВ'іїшв 

хгівий; П. команда — висадпа ко¬ 
манда; П-не средства — вибухові 
зйсоби, П. шашка—висаднішішка. 
Лодсаживание — підсаджу- 

вапня. 
Подседельная (лошадь) — 

підсідельний (кінь). 
* Нодследственні Й — ПІДСЛІД- 

пий. 
♦Подслуїшвание — підслуху¬ 

вання. 
Лодставка — підставка* -ки. 
Подстановка— підпірка, -кн; 

Подставовка задпого хода — під¬ 
пірка зідиього жбду. 
♦Подстшжа — підстілка, -еи, 

підстедювавня. 
Подстилочннй— на підстілку; 

П. солома—солома на підстілку, 
. Лсчдстрелина— в’явнні, '-ни, 
в’язок, -8КІ. 
Подступ — підступ, -пу: П. к" 

позицпн — підступ до позиції; 
П. скрнтілй— потайний підступ. 
Подсудньїй — підсудний. 

. Лодсумок — набійниця, -ці. 
Подтверждать, підтвердить— 

підтверджувати, підтвердити, 
стверджувати, ствердити. 

*Подтрачивать, подтрочить— 
підтягати, йідтягтй попругу. 
♦Лодтягибание — підтягання. 
*Подтягивать, подтянуть — 

підтягати, підтяггь. 
♦Подушка — шідушка, -кп. 
Подушечная наволочка — по¬ 

шивка на пбдугаку. 
♦Подхват — шдмшепь, -нпя, 

підхоплювання; П для ннжнего 

_ Поевд 

щита — шдхопень для нижнього 
ЩїГГіІ. 

^Подхвостье— підхвістя, -стя. 
*Подход — підхід, -хбду. 
■ Подходить, подойти — ПІДХО¬ 

ДИТИ, ПІДІЙТИ. 

♦Подчасон —ііїдстїпкобий. 

Лодчинвнне—підлеглість, -Л(І- 
стп, ^піілягішш: П. пряхоо — 
прямі підлеглість, -лоетн. 
♦Лодчиненность — підлеглість, 

-лостп; П. технпческая — техніч¬ 
на підлеглість. 
Подчиненньїй —підлеглий. 

♦Подчкнять, подчинить—підпо¬ 
рядковувати, підпорядкувати. 

*П одчиняться —підлягати* під¬ 
лягти. 
♦Подшипник — вальнйця, -ці. 
♦Под езд — під'їзд, -ду, під їж- 

джанпя. 
^Под ездной путь — підвізішн 
шлях, підвівші колія. 
♦Под'ем—піднягок, -тка; ндій- 

мінпя, піднесення (духу); підшїт- 
тя; П. карт — позначення мап. 
П. склепний — підіймання дуж¬ 
кою. 
♦Лод’емньїй—підіймальний; 8від- 

ьий; П. вес — підіймальна вага; 
П. виет — підіймальний гвинт; 
П. деньгп — нодорбжоі грбші, 
подорбжее; П. дуга— підіймальна 
дуга; П. мохаоп їм —підіймальний 
механізм; П. мост—звідний міст; 
П. рнчаг — підіймальний вііжіль; 
Л. сила — підій'дільпр сила. 
♦ПООЗД — ШІЇ8Д, -ду; п. броне- 

пой—шшцерпнй поїзд; П. воєнно- 
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ч. 

ИоОЗдНОЙ 

санптарпий— війсьвбво-сїшіїар- 
иий нбїзд. г 

Поазднон — поїздовий. 
♦Пожар— пожежа, -жі. 
♦Пожарний — пожежний; по¬ 
жежник, -ка; П. депо —, по- 
ж*жпя; П. команда — пожежна 
команда. 

Позади — позаду, зайду. , 
♦Позаимствование — запози¬ 

чення. 
Позволить, позволить —до¬ 

зволити, дозволити. , 
Поздороваться —- поздоровка¬ 

тися, прпвітйтися. 
Поздравлять, поздравить — 

поздоровляти. поздоровити. 
* ПОЗИЦИОННМЙ—П08ИЩЙПИЙ*, П. 

войпа —- позиційна війні. 
♦Позиция—позиція, -ЦІЇ; П бо- 

свая --- бойові позиція;, П„ вой- 
сковая — військова позиція; П. 
закритая — закрита позиція; П. 
ваиаепая — вапаспі позиція; П 
кольцевая — кільцева позиція; 
П ложнан —— фальшива позиція*; 
П, огневая — вогневі позиція; 
П, открьітал - відкрйта позиція; 
П. отеечпая— відрубні позиція; 
П, половая — польова повйціл; 
П, по«узакрнтая — напівзакрита 
позиція, П. пьадмостпая —перед¬ 
мостова позиція; П. стратегн- 
пеская — стратегічна, позиція; 
П. стрелковая—стрілецька пови- 
ція; П. твідовая—тилові позиція; 
укрешенне погицнй - укріплення 
позицій; уоплсрие П.—зміцнення 
позицій. 

І 
Поле 

ПоименованниЙ — названий, 
пойменб вашій. 

Поксн — пукааня, рбвшук, -к;, 
П. разведчиков — розшук розві¬ 
дачів. 
♦Показ — покіз, -ву, покізу- 

вания. 
♦Показкой — показовий; П. уче¬ 

пив—показбве иавчіпия. 
Показчин — покізник, -ка. 
♦Показувать, показать — по¬ 

казувати, показітп; П. укол — 
□••казати у кола. 
♦Понатость—спадистість, -то¬ 

сти. 
♦Поклажа — кліжа, -жі. 
♦Поной приємний—амбулато¬ 

рія, -рії. 
♦Покров—покрив] -ву, вкриття; 
П. растительннй — рослинне 
вкритті; П. снеговой — снігове 
вкритті. 
♦Покривало—покривало, -ла. 
♦Покривать, покрить — вжи¬ 

віте, вкрити, покривіте, покрити. 
♦Понрьзтие — покриття. 
♦Покритий—вкритий, покри¬ 

тий; П бойпица—вкрите бійниця. 
♦Покришка—пбкришкз, -кп. 
Покушенае — спрбба, -би; ва¬ 

зах, -ху. 
„Пол-шага1* — „Пів крбка*^ 

* Пола (п алатгЩ—полі, -лй. 
♦Полагать, пологий гь — клісш, 

покласти, вважати; П. на лицо— 
увалити, що о’ячйвея. 

Полдень—південь, -дня. 
♦Поле — піле, -ля; П. боя — 

бойбвпще» піле бою; П, видпмо- 
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Половші Ііоліітсводка 

Г ГИ—ііІЛЄ ВЬДІІОСТП; П. 8рвЗИЯ- — 
їгале нору; П. карти — береги 
иііга; П. нинпое — мінне поле; 
П. ИРВИДИї'ССТИ -—піде НОБИДПО* 
сти; П. нареза — поле паріяу: 
П. сражешія—бой^виїцв; П.{фон) 
—тло, тла. 

Лолевой—польовий; П. артил- 
лерля — польова артилерія; П. 

госпиталь — польовий шпиталь; 
П. караул — польова сторожа; 

книжка — польові! книжка: 
П, иазпачение — польове призпа- 
ЧОЗПЯ; П. повиция — польові ПО¬ 

ЗИЦІЯ: П. служба—польові! служ¬ 
ба; П. сумка — польові ташка- 
П. телефон — польовий телефон; 
П. устав—польовий статут; П. 
фортифпкацпонпая поотройка - 
польова фортифікаційна будівля: 
П.хлебопекарзя--польові пекарня; 
П циркуль — польовий цйркель. 

Полєзньій — корисний; П. груз 
— корисний вантаж; П, дей- 
ствие — корисніш чий. 

Полено — поліно? -на. 
Лолет —ЛІГ (лЬІТу); П пу¬ 

ли— літ кулі. 
“Ползать, ползти — піввати, 

нлазувіти. 
"‘Повзком — ПІП0В80Н. 
*Ползун — ковзун, -па. 
^Повзучий — ошовитті; П. ни¬ 

ца — повзші міна. 
Повигон — полігон, -ну. 
ііолированньїй —полірований. 

■'‘Повиспаст — нногоблс'п, -ка. 
Пояитаппарат політапарат 

-ту. 

Политбой — політбій, -бою. 
Политграмота — політгріяота, 

-ти. 
г Политдиректива —політдирек- 

тйва, -ви. 
Политзанятие —іюлітиавчанни. 
Политико- моральний — полі¬ 

тично-моральний. 
Политико-просветительннй— 

політично - освітній. 
Политино-акономический — 

політично - економічний. 
Полнтинспенция—шштіненік- 

ЦІЙ, -ції. 
Политический — політичний; 

П. аппарат — політичний апарат; 
П. воспиганпе — політичне вп¬ 

лівший; П, руководитедь —- по- 
літйчпий керівник; П. состав — 
політичний склад. 

Политобзор — політогляд, -ду. 
Политобслужнвание — політ- 

обслугівування. 
Политобстановка - подітобсті- 

вияи. 
Политотдел— політв/дділ, -лу. 
Политпросветимущество-но- 

літосвітмайпі, -пі. 
Политпроеветработа — поліг- 

освітробіта, -ти. 
Политпросветєостав — політ- 

освітсклад, -ду. 
, Политработник — політробіт- 

пйк, -кі. 
Политрук—солі .'керівник, -кі 
Политрулетка — політрулетка, 

-ки. 
Политсводка— політввід, -зво¬ 

ду. 
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Шлитсекретариат 
Шлость 

Политсекретариат — політсе- 
кретаріят, -ту. • 

Политсостав—політеклад, -ду. 
Политуправление — подіт- 

управлішш. - г " 
♦Политура—-політура, -ри. 
Политфант — подітфант, -ту. 
По.іитчас - політгодйна. -ни. 
Политчасть —5 політчастйпа, 

-ші. 
♦Полк—полк, -ку; П автомо- 

гоїшклетпий. — авточотоциклет- 
иий полк; П. артиллерийский— 
гармітизй полк; П жедезнодо- 
рожний — залізпйчий полк; П. 
свнзи — полк ввязку. 

Полка полиця, -ці. 
Полкбюро — Улкбюрб; :рі- 

^Полковой—полковші; П. артнл- 
лержя — полкові артилерЬ; П, 
дежурная часть — полкові вар¬ 
тої частина*, П. капцелярпя — 
полкова канцелярія. 
♦Полнота -— пбвпість, -ности; 

П плаиа — побеіоть плану., 
’Лолньїй — повний,- цілковитий; 

П. вес—пбвна вагі; П. Д-липа— 
пбвна довжині; П профиль 
нбений профіль; П разборка ■ 
цілковитий розбір; П. шаг—иов- 
ниіі крок. 
♦Полоборот —- півоберт, -ту; 
ЛП - та направо (палево)“ -- 
..Півббсрту праворуч (лівб- 

Руч)“- 
Половинить — половинити. 

♦Пологий — положистий", поло¬ 
гий, П. гараж— положистий ві¬ 
рі ж. — 

^Положение — стан, -и>, ста- 
нбвищс, -ще, положення, П. воєн¬ 
неє — військовий став: П вад¬ 
ите — біднє подб.кення; П иму- 
щественное — матеріальний стан; 
П. псключительное — виключний 
сгаи; П. исходное—вихідне по¬ 
ложення; >1 лежа -—положена, 
навлежачки; П. обьїчцое — вви- 
чійипй стан; звичайне становище-, 
П. осадное—стан обліки; П. осо- 
ґ)ОЄ — особливий стащ отвесное 
П. прибора—сторчове положення 
нрйладу* П. отш'сптедьно цсли — 
поліапшш до ц(ли; П. попереч- 
ПОВ — поперечно положення; П* 
иродольное—подовжнє полі-жепав; 
П. с колена—подбження 8 коліна. 
П. сидя—положення павсйдячки; 
П. средпев — середнє ймення, 
П. стон—положення навстоячки 

Положительньїй —ПОВИТЙВЕНЙ, 
♦Полоз—ш'лоз, -за; полозок 

полозбк, -зка; П. направ л я ющий— 
напрямний пбдоз. 

* Полом — шшч, -лону. 
♦Полоса — скуга, -гп; И.глав- 

ного сопротивления — смуга го¬ 
ловного бпору; П. заградитсль- 
ная -- ааслбшіа с луга; П. паблю- 
дения — смуга стеження; П. обо- 
юпительная — оборонна ему і а; 
П. огня — смуга вогню; П. охра- 
непня—смуга охорбпи, П. резер- 
вов — смуга резервів; П. сердце- 
випеая - - осередкбва смуга; П. 
сопротивления — см^га споруд П 
укреплениая — укршлена ему-з. 
♦Полость — порожнина, -ни. 



% 

Полопшще 

♦Полотнище—полотнище, -ща. 
♦Полотно — подоїш!, -НІ; П. 

дороги — тор, -ру; П. ж. д.—за¬ 
лп пй чий тор; ГІ. наждаШоЗ— 
шмергелеве полоте^. 

Полувал — піввіл, -лу. 
♦Полуверстка — півверстівка, 

-:си. 
Полувьіпад — піввйпад, -ду. 

'Полуда — полуда, -ди. 
♦Полуденная линия — південна 

л/ііія. 

♦Полудить — подивувати, по- 
лудйти. 
♦Полузакритий — напівзакри¬ 

тий; П. познцня — папівзакрйта 
позиція. 
♦Полуинструментальний — па- 

півггручентовпй. 
4 Полукольцо — півкільце, -Ції. 

Полукапонир — піькаїшпір, -ра. 
Полуклетка — пївкл тка, -ки. 

♦Полукруглий — півкруглпй. 
♦Полунруговой — ПІВКОЛОВУЙ: 
П. защпта — сівколовг оборона. 

Полулимб — півл/мб, -ба. 
Лолупбратная засечка — на- 

нівррор тьпк вйчлрк, [ходу. 
Полупереход — півперехід,х 
Полуприседанис — півприсі- 

даппя. 
Полустаканчнки с светящкм 

составом — півшклянки 8 світ¬ 
лої чи складом. 

: Полустанон—полустанок,-пка. 
Полупать, полупить—одер¬ 

жувати, одержати, отримувати, 
стримати. 

Подучка — одержати. 

♦Полушубок—кожух, -ха. 
' Полий порожня вий. 
Пользоваться — користувати¬ 

ся, користйтпся. 
♦Полюс — пблюс, -са, бігун, -ий. 
♦Полярний — полярний; П, ко¬ 

ординати — полярні координати; ^ 
П. звезда — бігунка воря. 
Лометна— 8Йзеачкл, -чкп. 
Помещать, -ся, помостить, 

-ся — жістйтп, -ся; уміщати, -ся, 
умістити, -ся. 
♦Помещение — ПрюиЩгіПЕЯ; П. 
жилое — житло, -лй; П карауль 
яое — припіщенпл сторожі; П ’пе- 
ікило'е — нежиле пршііщопня; П. 
спальпое — спальня. 

Помотать, помочь — допома¬ 
гати, допомогти; пособлн'тп, по¬ 
солити. 

’ Помомная яма — помйкаа яма. 
^ Помост — поміст, почйсту. 
♦Помощник — помічник, -ка. 

П двжурпого—поиічпнк варто¬ 
вого; П. караульного начальни¬ 
ки — помічник начальника сто¬ 
рожі; П. командира взводи — 
помічник командира чети; П. ко¬ 
мандира полка по хозяйствепноїї 
части —.помічник командира п<5л- 
ку б справах господйрчих; П, 
локарскпй—лікарський помічник; 
П. яаводчика пулемета— поміч¬ 
ник пацілюнача кулемету; П на¬ 
чальника штзба — помічник па- 
чйльпика штйбу. 

Помощк— поміч (шімочи), 
♦Помпа — пбмна, -пи. 
♦Помятость погнутість, -тости. 
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Іїоїшжеіщо Порох 

1 

♦Понижение — спад, -ду, пони¬ 
ження, зниження; П. горизоата— 
ЗНИЖВЕПЯ ПОвему. 

Понцмать, понять — розуміти, 
зрозуміти, тямити, уточити. 
♦Понтон — понтон, -на. 
♦Понтонер — понтонер, -ра. , 
♦Понтонний — понтонний; П. 

батальоп — ноптбнпий батальйбн; 
П. мост — пЬнтбпний міст; П. 
часть — понтонна частина 

Понуканне — поганяная. 
♦Поощрвние — заохбчугання; 

види П. — фбркп заохочування. 
♦Поощрять, поощрнть — за¬ 

охочувати, ваохбтити. 
♦Попадаймо— влучання. влу¬ 

чення; П. ВбрОЯТНОСТЬ — імовір¬ 
ність влучення, влучання; П. пря- 
мое —■ просте влучення. 
♦Попадать, попасть—-вдуча- 

- ти, влучити, потрапляти, потра¬ 
пити. 

Поперек — упбперек. 
' Поперечина — поперечка, -ки; 

П. внутрепояя — попербчка сере- 
дбва; П. шаршірная — поперечка 
суставпа. 

5 Поперечний*—попере«шш, -ка. 
♦Поперечний — поперечний; П. 

винт—поперечпий ґвпнт; П мас¬ 
штаб — поперечне мірило; П. на- 
грузка — поперечна ваптАга; П. 
пав—поперечна гара; П перего¬ 
родка— поперечна переділка; П. 
ішла — поперечна пилка; П. ио- 
ложешів — поперечне положення; 
П. ремені» — ПОПереЧПИЙ ремінь; 
П СВЯ8І» — поперечний пбв’язь; 

П, уровень — поперечна позем- 
нпця. 
♦Поплавок — поплавець, -вца. 
♦Пополнение — доповнення, по- 

пбвнення; П. карт — допбвнення' 
мап, П. огееприпасов—понбвпеппи 
вогнеприпасів. 
♦Попоянять, пополнить—ПО¬ 

ПОВНЯТИ, понбвпити. 
♦Попона — попбпа, -ин 
♦Поправна — поправка, -кн, 

нопрівлення. 
♦Поправлять, поправить — по¬ 

правляти, поправити, лігодитн. 
полагодити. 
♦Попутний (ветер) — ходовий 

(вітер). 
Порабощение —прншббленпя, 

поневолення. 
♦Поражаемий — урізний; П. 

просграпство —?ур4знші ирбстір. 
♦Поражать, поразить —(вира¬ 
жати, (в)уразйти. 
♦Поражение—пор&зка, -кп, ура¬ 
жання, влучення, глубива Пора¬ 
ження — глибина уражання; мас» 
совое П, {газами)— м&сове ура 
жіппя; П. мпшени — влучення в 
чету; П. противника — порбвкн 
вороги. 
♦Пораженний — урбасепий. 
Порайонний — порайбнний. 

♦Пористий — порувітий. 
♦Порог — поріг,^ -рога. 
* Порода — порода, -ди 
♦Порок — вбда, -ди. 
♦Порох — пброх, -ху; П. без¬ 

димний — бездимний пброх^ П. 
впптовочннй — ґвинтівчаний пб- 
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Порохової! 

рох; П. димний—димний порох; 
П. лептонний—стрічковий 
П, пироксилиповиїй — піроксилі¬ 
новий порох; состав П. — склад 
пороху. 

*Пороховой — пороховий; П-ме 
гави—порохові гази; П. заряд— 
пороховий варя'д; П. камер» — 
порохова к&мера; П. лепта — по¬ 
рохова стрічка; П. лепешка — по¬ 
роховий кбржик; П. мякоть — 
пороховий м'якуш; П. петарда — 
порохова петарда; П. потреб — 
пороховий льох; П. состав — по¬ 
роховий склад. 

■"Порошнообразшяй —пороїш - 
в&тий; П. мелїшит — порошкува¬ 
тий мелініт. 

^Порошок — порошок, -ШКІ: 
П. угольоии— вугільний поро¬ 
шок. 

■"Порт— порт, -ту. 
Портить, испортить — псува¬ 

ти, сіпеувйги, нівечити, зніве¬ 
чити. 

*Портовой — портовий. 
■"Портупея — перевісь, -вісп. 
Портянка — онуча, -чі. 
Поручать, по; учить — дору¬ 

чати, доручити. 
Поручени® — доручення. 
Поручень — пбруччя, -чя. 
Порционньїй — пайковий. 
Порцкя— пайка, -ки. 

• Порча — псувіппя. 
'Поршень — тйлок, -ка. 
Поршнево.» — ТОЛОВбвИЙ; П. 

затвор — толокбвий 8аабк. 
Лорьів (ветра)—подмух, ху. 

Пббпешішй 

*Порьівисті>ій — рвачкйй; П. 
ветер — навальним їїтер. 

■"Порядковий — порядковий. 
Порядок — порядок,-дку; П. 

боевой — бОЙОВНЙ ПОряДОК; П. 
внутрепний — внутрішній поря¬ 
док^ П. воипсквй — військовий 
порядок; П. в’ючний — в’ючний 
порядок; П„ днециплинаринй— 
Дцсципліпаїший порядок; П. для 
боя — порядок ДЛЯ ббіО; П. для 
ДВШКЙ1ШЯ — порядок ДЛЯ руху; 
П. комбниированний — комбіно¬ 
ваний порядок- П. паружнмй— 
ЗОВНІШНІЙ порядок; П. общин •—- 
загальний порядок; П. пеший — 
інший порядок; П. содержания 
арестовинних в мостах заключе- 
шш—порядок утримання заареш¬ 
тованих в місцях ув’язнення. 

* * Посадка — сідання, саджання, 
посадка, -кп. 

*Лосадочное Т. — сідальнеТ. 
Посев—зісів, -ву. 
Посетитель — вЦв/дувач, -ча. 

г Посещение— відвідування, від- 
иідаппя. 

Посильний — можливий. 
* Посланец — післанець, -нця\ 
Последовательнуй, -но — 

послідовний, -но. 
*Последетвие —наслідок, -дка. 
Послужной список — службо¬ 

вий список. 
‘Пособие— підмога, -ги, допо¬ 

мог., -ГИ: придіддя; П. денеж- 
ное—грошова допомога; П. паглад- 
цое — на очне приладдя. 

Поспешкьій — ПОСПГ.ШШШ; П. 
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ІІосродшік 

укпвцлопие 5 (усиленім) — по¬ 
стите укріпленая (зміцнення). 
♦Посредннк—посередник, -ка. 
Посредствоч —через; П. хит- 

роети — хитрощами. 
♦Пост — стійка, -ки. П. вну- 

тренний — внутрішня стійка; П. 
Ьременннй -— тимчасова стійка; 
П караульпий—сторожова стій¬ 
ка'; П. паружпмй—надвірна стій¬ 
ка; П. почпой — нічна стійка; 
П. одиночний—поодііііча стійка; 
П. парний — парна стінка^ П. 
постоянинй — постійна стпіка; 
П.# промежутачний — проміжна 
сті’йка- П, сторожевой—охоронна 
стійка; табель П-ам — т&бель 
стійок. 

‘Постановка — ставлення, по¬ 
става. П. часові^ — ставлення 
ЦТІЙКОВПХ. 

Постановленне — ухвали, -лп, 
постанова, -ви, 
♦Постель — пбстіль, -телн. 
♦Постельньїй — ПОСТІЛЬНИЙ; П, 

яринадлежпостк—пОстільпо при¬ 
ладдя. 
♦Постепенко — поступово. 
♦Постепенность- поступовість, 

-востп, ступневість, -вости. 
*Постовом — сііііковйи. 
♦Постовая будка (гриб)—стіїї- 

кбвй будка (гриб); П. ведомость— 
бтійкОві ВІдОмІоТЬ, -МОСТИ; П. 
одежда — стійУвий бдЯГ; П. не¬ 
пі И  СТІЙкбц речі. 

“ПОСТОЙ— ПцСТГЙ, -СТмЮ. 
♦Постоянньїй — ПОСТІЙНИЙ, ста¬ 

днії; Л, крутня на нарезов — ст4- 

Поіодинп 

т.а кру гість нарізів; П. пост — 
иостійна стійка; П, прицел — 
сталий мірник; П. соедипепне — 
постійна, стала влука; П. уста¬ 
новка — постійна устйва. 
♦Лостроенне — ладнання. 
♦Построиться — виладнатися. 
♦Постройна — будівля, -лі, бу¬ 

дування; П. жилая — жптловЗ. 
будівлі; П. ложпая — фальгайна 
будівля; П. надворная—надвірпа 
будіьія: П. пеоборонительноя — 
необоренпа будівля. 
♦Постромка—посторбнок, -нка-. 

П. к грудной шле о — посторонок 
до грудної шлеї, П. реченная — 
рентний посторонок; П. -кп 
уноенне — посторонки передньої 
п4ри. 

ІІПостромочний — посторбпко- 
БИІІ. 

Посту пательньїй —поступний. 
Поступок—(у)вчйнок, -НК¥ 
Посуда — пбсуд, -ду. 
Посилать, послать — посила¬ 

ти, послати. 
♦Посильний — посланець, -нші. 
П собака — посланець - собака. 

Посипать, посипать — поси¬ 
пати, посипати. 
♦Потаємний — потайний. 
Потеря — втрата, -ти. 

♦Потник — пітвйк, -ка. 
♦Потниковий — піттікбвнй; П, 

кришка —локрншка пітннкбва. 
Потребность — потреба, -би. 

♦Поучительньїй — поучнйй. 
♦ Поход — похід, ходу. 
Походньїй — пох/дний; П. дви- 



Иочпа 

ж енне— похідшій рух; П но-бо- 
* ьйя ашзць—похідио-бойові жит¬ 
тя; П 8ахват — шшдітй я&чіи; 
П. колонна — похідна колона; 
П. кухня—похідна кухня; П. ось— 
похідна вісь; П. охрапеино — по¬ 
хідна охорона; П. палатка — по¬ 
хідний памет; П, форма—похідна 
фірма; П. шаг — похідний крок. 

*Почва— ґрунт, -ту. 
♦Почвенний — ґрунтовий. 
Почесть — пошіна, -нн. повй- 

га, -ГИ; П-ТИ ВОИНСКПЄ—ВІЙСЬКІ- 
і.І пошйна. 

Почетнмй—почесний; П. крес- 
поа]>меед — почесний чврвоно- 
арчі'сць. 
♦Почин — почин, -ну. 
* Починка — подігоджепвя, по- 

л.ігода. 
♦Почикочньш — полігодпнй. 
♦Починочний материал — полі- 

годпий матеріал. 
♦Почта— пошта, -тп; П. воеп- 

пая—військова пішта*. П. воепео- 
голубпная — віііськово-голубйса 
пішга; П. летучая—летуча пішта. 
♦Почтовнй — поштовий; П. кон¬ 

тора — поштива контора; П. стан- 
ция — поштива стіція, -Ції. 
♦Появляться, появиться—Уяв¬ 

лятися, з'явитися. 
♦ПОЯВІ! ікДЦПУС.1— ІДО 8’явлі- 

еться; П. мишепь — меті, що 
з'являється. 
♦Пояс, ПОЯСОК-ПІЯС, -су, 

ПОЯСоК, -СКІ; Поясок ведущий — 
ШіПрЯ-ШИЙ ПОЯСОК; П. кольцс- 
вой — кільцевий поясок. 

Превьппешш 

Поясной — ПОЯСНИЙ; П ми- 
шень—ІІОЯСПД мета; П. ремепь— 
поясний ремінь, ПІСОК; П. цель— 
поясні піль. 

Правдивосте — правдивість, 
-вости; П. материаіа — правди¬ 
вість матеріалу. 

„Правеє 0-00" — „Правіше 
0—00“. 

♦Правило — правило, -ла, П. 
стрельбн — правило стріляння. 
♦Правило —правило, -л&: П. с 

аселезной лопатей — правило І8 
валізиою лопатою. 
♦Правильний — правильний. 
♦Правильний -правильник, -ка. 
Правительство — уряд, -ду. 
Право — право, -ва; П. дие- 

динлинарное — лисшшлішірпе 
пріво. 

Правомочне — правомірність, 
-ностп. 

Правомочний — правом Ькчий 
^Правофланговий—правофлаи- 

ківиії. 
Правий — ПрІВПЙ; П. КОИДЙ- 

вая часть—права кінцева части¬ 
на; П. (левое) плрчо вперед — 
пріво (ліве) плече вперед; П. 
фланг — правий фланк. 

Праадник — свято, -та. 
♦Практический — практичний; 

П. стрельба— практичне стрі¬ 
ляння. 

Прачешная — прідьея, -ні. 
Пребнвание — шзребувіппя. 
Превосходство—перевіга. 
Превмшение — перевищення 

П. лиоии огчя — перовбщенпи 



Програла Ііредседатель 

лівії вогші.; П. точки — псревй- 
щеппя точкй. 
♦Поеграда— перегорода, -ди; 

перепіна, -пщ П огпевая •—вог¬ 
нева перепона. 
♦Преграждение — {дейсте.) 

псрегоріджуваиня. 
♦Предавать, предать—(суд’у) 

віддавати, віддати; {против' 
пику) зріджувати, зрадити. 
♦Предварительнмй — уперед- 

вій; П команда упередня ко- 
міпда; П. рассчет — упередпій 
розрахунок. 

ГІредварять, предварить — 
попереджати, попередити. 

Лредвндение — передбачення, 
{дейсте.) передбачанпя. 

Предвндеть —• передбачати, 
передбічитп. 
♦Предєл—границя,-ці: П. вил¬ 

ки (больпюй, малий) — (вели¬ 
ка, калі) границя міаспнкі; П. 
возможпой точпости масііітаба — 
границя можливої тОчпости мі¬ 
рила: П. упруТ’ости ствола — 
границя пружности цівки. 
♦Лредельнмй— граничний; П. 

точпость — гранична точність. 
♦Предмет — рп (речи); пред¬ 

мет, -та; П. воєнного обихода — 
військові річ; П. местпнй — міс¬ 
цевий преиіет; П. ориентировоч- 
пиіі — оріептаційний предмет: 
П-ти ценньїе — цінні речі. 
♦Предмостнуй — передмосто¬ 

вий; П. позіщил—передмостова 
1І03ИЦЩ. 

Предназначагь, предназна- 

чить — призначати, прн8нічпти 
иаперед. 
♦Преднамереннуй—навмисний; 

П. бой—навмисний бій. 
♦Предосторожность —оберож- 

пість, -ностп, перестеріг», -ГЯ; 
мери Л-сти — зіходи обережпо- 
стн, запоб(жпі заходи. 

Прадотвращать, предотвра- 
тить — запобігати, запобігти; 
(од)відвертітп, (од) відверну ти. 
♦Предохранитель — ваиобіж- 

пик, -ка. 
*Предохранительнмй — запо¬ 

біжний; П. взвод — запобіжний 
звід; П. кружок — запобіжний 
кружок; П механивм — запобіж¬ 
ний механізм; П. планка — запо¬ 
біжна планка; П. пружина — 
вапоб/жпа пружина; П. разрезш е 
кольцо—запобіжне розрізне кіль¬ 
це; П. чека — запобіжний зігвіь- 
док; П. щитик — запобіжний 
щг гцк. 
♦Предписание—припис, -су. > 
♦Предписивать, предписать — 

приписувати, цршшсїти, иакі- 
8увати, наказати. 

Предположение—-припущеиня, 
здігад, -ду. 

Предпочтение—перевіга, -ги. 
Предпочтительннй— перевіж- 

ний, кріщмй. 
♦Предпринимать, предпринять 

— аахїджуЕатися, вах єднатися; 
брітпея, взятися до ч*>го; П. на- 
ступлеипо —розпочинати вісту п. 

Председатель — голові, -ви-, 
П ВУДИК — Голові ВУЦВК. 

і 
і 

ї - 



Представитесь Приблшкать 

Представитель — представ¬ 
ник, -кі; полномочпуй П округа— 
повновзчшпй представник округи*. 
♦Представленис — 8’лвлення, 

подання, надсилання; П. по ко- 
ніанде — в’явленпл 'ва коміндоіо-, 
П. ходатайетва — подання клопо¬ 
тання; П. введений — подання 
відбмостів. 
♦Представлять, представить— 

подавати, подати, иадсцдіітй, па- 
діслітп. 

‘Представляться, предста¬ 
виться — 8ЯВЛЯТПСЯ, 8’явйтися. 

Предстоьщий — майбутній. 
♦Предупреждать, лредупре- 
дить— ионвроджітп, попередити, 
вапобігйти, 8айобігтіП упереднні- 
тп, упередити. 

’Предупреждающий — уперед- 
шій; П. удар — упередиш! удар. 
♦Предулреждение — попере¬ 

дження, запобігання- П от О.В. — 
ВВПОбІГ&ПНЯ О.Р. 

Предшествующий — поперед¬ 
ній. 

Преждевреиеньмй — перед¬ 
часний, П. раз рив—передчасний 
рбчрив. 

Президиум— президія, -дії. 
Презрение-привнрство, -ства, 

зпевіга, -ги. 
Преимущество — перевага, -ги. 
Прекращать -ся, пргнратить, 

-СЯ-припишіти, -СЯ, ПрИІЩН!!- 
ти, -ся: „Прекратпть огонь11 — 
,,Припинити вогбнь“. 

Прекращение - припинення; 
П. огня — припинення вогню 

♦Преобладание—перевіга, -ги 
Преодолевание—перемьгіпнй. 

♦Преодолевать, преодолеть — 
перемагати, перемогти. 
♦Преодолевающая работа 

мьішц — передагалі.па робота 
м'язів. 
♦Препятстеие— перилова, -ші; 

перешкода, -ди; П. иекусствеп- 
пое — штучна перепбна; П. перс- 
посное — переносна перенбпа. 
♦Препятствовать, воспрепят- 

ствовать — перешкоджати, ие- 
решкбдптп. 

* Прерьшатель—переривач, -ча*. 
П. токЕ ^зуммср) — переривач 
стругу (пищики 
♦Проривать, прервать — пе¬ 

реривати, порервДти. 
♦Прерьшистьій—переривчастий. 
♦Прерьівчатость — переривча¬ 

стість, -тостп. 
Преследование — нерьсліду- 

вашія. 
♦Лреслєдовать — пересліду¬ 

вати. 
♦Пресе—гніт, -гу; П. рнчаж- 

нмй — вАжільшш гніт. 
♦Лрессованньїй— гнічений; П. 

сене — гнічене сіно. 

П росту пник—злочинець, -ПЦЯ. 

Преступньїй — злочинний. 
Прибавлять, прибавить — до¬ 

давати, додйти, збільшувати, 
збільшити; „Прибавь, прямо"— 
„Збільш, прбсто“. 

Приолижать, -ся, приблизить, 
-ся — паблшкіти, -ся, паблйзп- 
ти, -ся. 



ІТрнближоїшо Приготовлять 

♦Приближение — наближенні; 
П. к делн—паближоппл до цілп; 
пристрелка П риблитїєниєм—при¬ 
стрілювання цабл йжения м. 
♦Приближенний — наближений; 

П. точпость—пйб тнжена точність. 
Прибор — прилад, -ду; П. для 

набивки патронних леиг — при¬ 
лад наповняти набійці стрічки. 
П. осветптвльпий—освгглюваль- 
нии прилад; П. пробний—спроб¬ 
ний прилад; П. 9лектро-И8Мори- 
тельньїй —едоктро-внщрчніі прй- 
лат. 

г Прибивать, прибить — прибу¬ 
вати, прибути. 

Прибьівающий— що прцбувАе. 
Поибьіль {людей и лоша- 

Щй) — прибуток, -тку. 
Прибитие — прибуття. 
Привал — постоЯаїка, -ки; при- 

Чііл, -ду; П. большой-В-ЛИКіІ 

постОянка; П. малий — коротка 
постбянка. 

Приварок—приварок, -рку. 
Приварочний — приварковий; 

П довольствие — приварково по¬ 
стачання. 

Лривершвать, привернуть — 
прикручувати, прикрутйїи. 

Приветствие — привітання. 
Привешивать, привесить — 

причіплювати, причепити. 
ПриБивка— щі'плаппя. 
Прнвйнчивать, привинтить— 

п[•півнячуваш, прнґвинтйти. 
Привлекать, прнвлечь — при¬ 

тягати, притягти, валучАти, 
залучити, П. к ответственно- 

сти — притягти до відповідАдь- 
иости. 
♦Привод— передача,-чі, транс¬ 

місія, -СІЇ; (КОЯЯ) нриведеппя; 
П. ножний — иожапі передАча, 
трансмісія; П педальний — ст {- 
патнева передАч»; П. ручпой — 
ручні перодйча. 

Приводить, привести — при¬ 
водити, привести, {і гример) 
павбдїгін, навести. 

Приьоджж — приводний; П. 
валик — прпводпніі валець. 

Привьічна— ввйчка, -ки, па¬ 
вичка, -кн. 

Привязной — прив’язний; П. 
азростат — приватний Аеро¬ 
стат. 

Лривязьівать, привязать —при¬ 
в’язувати, прив’язАти. 

.ривязь —- прив’язь, -зи, при- 
пАп, -пАяу. 

Пригибать,-ся,пригнуть, [-ся— 
ПрПГИПіІТИ, -ся, пригнути, -ся. І 

Приглашение — запрошення: 
Пригнаними —прппасАвавпй. 
Пригонка — {одрзісдьі) добір, 

-бору. (оружия,, снаряже- 
ния) — припасАвуваїшя, припа - 
суваппя. 
♦Пригонять, пригнать — припа¬ 

совувати, припасувАти, добирАтп, 
добрати, П. спаряжеиие — при¬ 
пасовувати лаштупок; П. одсж- 
ду — добирАтп одяг. 
♦Лригорок — нАгороп, -гірка. 
Приготовлять, приготовить — 

готтвАти, прпготувАти, лігодпти, 
налагодити. 



Продавить Пришв 

Придавать, придать — дода¬ 
вати, дудіти; надавати, надіти. 

*Придерживать, придержать — 
орнтрймуватй, притримати; П. 
-ся — дотримуватися. 

^Придорожній — придорожній. 
*Лрием—хват, -туі спІсіб,-собу; 

ирийміпня, П. а-^у.гаторь'сй — 
амбулаторне нрийпіппя; П. маски» 
ровочпий —«яаскувільннп епісіб; 
П. ружейішй — хват рушничний. 

* Приемнии — црийміч, -чі. 
Приемньїй—приймільннй; П. 

метанням — приймільний чеха- 
ні8»; П покой — амбулаторія; 
П. СТАНЦІЯ — ПрИЙМІЛЬІІЕ стіція 

Приемщкк—приймальник, -ка. 
♦Прижим—притиск, -ку. 
* Прижимать, прижать — при¬ 

тискувати, притиснути. 
Прижимной — притискний П. 

виптпк — притискний гвинтик. 
♦Призма—призма, -ми; П. отра- 
жатель — призма відбивач. 

Призматичесний — призматич¬ 
ний; П. бинокль — призматичний 
біпбкль; П. стекло — прнзнатич- 
не сгло. 

Признавать, признать — ви¬ 
знавши, ВЙ8НЙТИ (за що, кого). 

*Признан — ознака, -ки, 
Призьів—прйзов, -ву; заклик, 

-ку. 
♦Призьшной—призовний; П.вов- 

раст — призовній вік. 
^Приназ — наказ, -зу; П. по 

00 полку — пакіз 00 полків!; 
П. по части—иакіз частині; но 
П.-зу—за ігакізом. 

♦Приказание — зіглд, -ду. 
Прьказист — паказпик, -ка. 

- ііриказьівать, примазать — па- 
кізувати, накавіти. 

Приклад — ярйклід, -ду. 
♦Прикладка — прикладінея. 
♦Прикладной — прикладпий; П. 

упражнепие—прикладна вправа; 
П. фехтоваїше — прикладпе фех- 
тувіпия. 

Прикладьівать, приложить — 
прпкладіти, прикласти. 
♦Прик тепанньїй лірвійотіваїшй. 
♦Прикольїш — прикіл, -кола. 
* Лргжомандированньїй — при- 

станбалепив. 
♦Лрикомандировьівать, прино- 

м ан дир овать —пристанбвл ювати, 
пристаповйти. 
♦Прикосновенке — дотик, -КУ. 
¥Прикреллять, прикропить — 

прикріпляти, прикріпити. 
Прикрєпленньїй — прпкршле- 

ппй. 
Прикривать, прикрить — при- 

кривіти, прикрити. 
♦Принрьівающий — прикрившій, 

захисний; П. часть — захисна ча¬ 
стина. 

Прикрі і гие — захист, -ту, при- 
кривінпя. прикриття; П. щито- 
вое — щпт«>во прикриття. 

Прикуска {у логаади)—при¬ 
куска, -скн. 

Прмлегать, прилечь — приля- 
гіти, прилягти. 
♦Прилежащий — прилізший. 
♦Прилив—нрилпвок, -ька; при¬ 

плив, -ву; П. для пружинн под- 
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ЦриложсЩІе її|-ИСПіл»б.1ЄШІЄ 

жимов — прйлпвок для прулліпп 
притисків; П. крови — приплив 
кровц; П. с упором — прйливок 
8 упйрою. 

Прнлсшение — додаток, -гку; 
прпкладйпая. 

Применемие — ВЖИВІНЕЯ, 8а- 
‘ стосбваппя, пристосування; П. к 
ЇІОСЇПООТИ — пристосування до 
місцепости. 
♦Лрименительно — відповідно 

до, пристосовуючись до. 
Применять, -ся, примєнить, 

-ся — вжиття, вжити, застосо¬ 
вувати, застосувати, пристосову¬ 
вати, -ся, сристо^увйтн, -ся. 

Прим ер —прйклад, -ду; П.лич- 
ний — оеобйиий прйклад; пода¬ 
вать П.—бути ва прйклад. 

. Примернь'и —8ра8кбвий, взір¬ 
цевий. 

ліримесь — домішка, -кіг. 
Приметка—прикмета, -ти, озна¬ 

ка, -ки. 
♦Примечание —прйм/тка, -ки. 
Примкнутьій штук - настром¬ 

лений багпет. 
♦Примикать, примкнуть —-при¬ 

лучатися, прилучитися, приля- 
г»ти, приляті; „Примкнуть щтід- 
ки“ — „Настромйтн ба:пети“'. 
♦Лринадлешность — приладдя; 

приналежність, -пости; П. казар- 
кепиая — касарплче приладдя; 
П караульная — майнб сторбжі. 
♦Принимание — приймання 
*Лринимать пойнять — прий¬ 

мати, прийняти, вваж&ти; П -ют 
скорость—прппмбіоть швидкість. 

♦Приниманщий парад — що 
приймав параду. 

ііринуждать, лринудить—при¬ 
му шуртп, примусити, силувати, 
приейлувати. 

Принужденне 4- прйпус, -су, 
енлувапия. 

Принципиаяьний, -но — прин¬ 
циповий, -во. 
♦Лриостанавливать, приоста- 

новить — припиняти, припиийти. 
♦Приостановка — припинення; 

П. огпя — припйнепня ВОЇНЙ. 
♦Припас — припас, -су; П, бое- 

вьіе — ббііЕї пршійси; П. огие- 
стредьпие — вогнепальні припй- 
сп; П. с’сстпне— харч/, -ч/в. 
♦Припок — припік, -ку. 
♦Приподнимать, приподнять — 

підіймати, ПІДІЙНЯТИ. 

♦Припой — люта, -ти. 
Припряжка — підпряжка, під¬ 

прягання. 
Прнращивать — доточувати. 
Присваивать, присвоять —при¬ 

своювати, присвоїти, прпв.іііщ} - 
вати, привласдйти 
♦Приседание — присідіная. 
*Присоедин?т>, прясоединить— 

прилучати, прилучити, присдпу- 
вати, приєднати. 
♦Приспособление — ІГ йстрій, 

-рпю пристосування; П .нивприос - 
зірнйй пристрій; П. вшмвнов 
(атммер) — викличний пристрій 
(ппщякі; П. оседающее—осід- 
нйи прйстрій; П. прнцельпое — 
напільний пристрій; П: стреляю- 
щое — стрідьпий пристрій; П. для 



V 

ІІриспособлнть 

вставляння патронов — пристрій 
ДЛЯ вкладання НабОїВ; П. ТврОЧ- 
пое — терковий прйстрій; П. к 
местпости — пристосування до 
иісцчвости: П, охлаждающее — 
охолодний пристрій. 

*Приспособлять, -ся, приспо 
собить, -ся — пристосовувати, 
-ся, пристосувати, -ся. 

Приставлять, приставить — 
приставляти, приставити; П. лн- 
пейку — приставляти лінійку; П 
ногу — приетОвитц нОгу. 

Пристав ление— ирпетавлення. 
*Приставной— приставний; П. 

дестница — драбіша; П. лата¬ 
вші — приставний магазин. 

* Пристань — прйстапь. 
Пристегивать, пркстегнуть-— 

пристібувати, пристебнути. 
*Пристрелка -- пристрілюван¬ 

ня; П. захватом цзли в вилку — 
пристрілюваний вахОпленням діли 
в міжніік; П. неирерьівньш оі- 
пем — пристрілювання невпинним 
вогнем* П по дальпостн - прпстр{- 
лювапнн за віддаленням; П. по на¬ 
правленню — пристрілювання 8а 
напрямок; П. грпближешіем к 
дели — пристрілювавші пабдй- 
жеїшяи до діли: П. скаякали — 
пристрілювання скОкамп 

*Пристройка— прибудОвувашія, 
прибудування; прибудОва. 

*Приструги—підпружвпки, -ків. 
^Приступок — приступок, -шш 
н Пристяжной — орчиковий. 
Присяга — присяга, -ги; при- 

іінтие П. — приймання присяги. | 

ІІрицедьпмй 

^Приток — дОплив, -ну 
“■Приторачивать, приторочить— 

приторОчувати, приторОчити. 
Притягивание — притяганая. 

*Притягивать, притянуть—при¬ 
тягати, притягти. 

*Притяжной — притяжннй; П. 
речень — ПрНТЯЖНЙЙ ремінь. 

Приучать, приучить — привча¬ 
ти, привчити. 

Приучение — привчішія. 
Приход — прибуток, -тку. 

♦Прицел — мірник, -КЙ; П. вн- 
движпой — висувний мірник; ви¬ 
сота П. — висота лфийка; П. по 
раестояпню— мірник ва відділен¬ 
ням: П. иайм^пший — найменший 
мірник, П. оптический—онтіічпий 
мірник; П. постоянний — сгІлий 
мірник; стебель прицела—стебло 
кірникі. 

*Прицеливание — пац/люпаи- 
пя. 

*:Прицельньїй — мірпшіОвий;па- 
цільпий; П. впрез — вирів мір- 
н’іковий; П. дальность — мірни- 
кОва далекість; П. диск — кру- 
я'іло "ірпикОве; П колодка — 
колОдка чірпикова; П. ксльцо — 
кільце мірникове; П, лішня — . 
націльиа лілія; П, муфта — муфта 
мірпикОва; П. поракаемое иро- 
страиство — націльпий уразний 
прОстір; П. приспособлевио — 
надільний пристрій; П. прорезь— 
прорізь їгірпикОза; П. пружина — 
пружина мірспкОва; П. рамка — 
ранка м'раикОва; П станок — 
стапок на цільний; П. хомутик — 
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Прпцепка 

хамутик дірппкбвий; П, шпилька— 
шпилька аірникбпа. 
♦Прицепна—причіпка, -ки; при- 

чшлюванпя. 
Прнцепной — причіпний. 

♦Причальний узел — прнчіль- 
ппіі вувол. 

Причастиш — причетний. 
Причина —причина, -пи; П. не¬ 

законная—незаконна причина; П. 
уважител ьпаа—повб жнв причина. 
♦Лричислять, причислмть — за¬ 

раховувати, вирахувати. 
Причигающийся — палежпий. 
Пробанивать.пробанить (ору¬ 

дує) — протирати, протерти. 
Пробег — перебіг, -гу. 
Лробел — прогалина, -ни; про¬ 

пуск, -ку. 
♦Пробиваемость —проблвність, 

-ности. 
Пробиваймо — пробивання. 
Пообивнои — пробивний; П. 

действпе — пробивний чин, міць. 
♦Пробка — затичка, -ки; кброк, 

-рна; П. жслезаая — залізна зй- 
тичка. 
♦Пробковий — кбрковий; Л. 

кришка — коркова покришка. 
♦Пробний — спробний; П. при¬ 

бор — спрббпий прилад. 
♦Пробоина — пробоїна, -іш. 
♦Пробой — пробій, -ббіо. 
Пробойнии — пробйвіч. -ча: 

прбтпчкз, -ки. 
Провєдение — переведений, 

проведення; П. п жнзнь — пере¬ 
ведення в життя; П. горизонта¬ 
лей — Проведення П08МІИП. 

Лровол очний 

Проверять, проверить — пе¬ 
ревіряти, иерев/рнтп. 

Проветривание — пров/трю- 
ваная. 
♦П^оветривать, проветрить — 

провітрювати, провітрити. 
Провешивать, провесить — 

тичкув£ти, вйтичкувати; П, ли¬ 
пню— тичкувати лінію. >• 
♦Провиантское довольетвие— 

нровіянтське посіачення. 
Провисание — обвисапня. 
Провод — привід, -воду, дріт, 

дроту; П. вводний — уігск- 
пйи прбвід; П. голий — гблпй 

І прбвід; П. телефонний облегчеп- 
ний — телефонний полегшений 
провід; П. легкий телефонний — 
легкий телефонний провід. 
Проводка —нровідші, -ш, про¬ 

ведення. 
Проводиш — провідвкк, -Е&; 

П. семшдил'пь’й — еемижильний 
І провідник; П соединительний — 
влучний провідник. 
♦Прово.натмй — проводар, -рл. 
Провозоспособность — прово- 

воспромбжність, -ности. 
♦Проволока—дріт, дрбту: П. 

ви зальная — в’яяідьнпй дріт; П. 
желеяная — валізний дріт; П 
колючая—колючий дріт; П. коль- 
цевая—■ кільцевий дріт; П. мед- 
оая — шдний дріт; П. стальная 
струнная — сталевий струнний 
дріт. 
♦Проволочньїй — дротяний; П. 

8аграждение — дротяпб перепоно; 
П. еж—дротяний ЇЖ.ІК; П, пру- 



Прогар Прожекторний 
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жипа — дротяна пружина; П, 
сеть— дротяні карели; П. теле¬ 
граф — дротяний телеграф. 

Прогар — прогір, -ру. 
Прогиб — пріглп, -ну. 

*Прогон — підгілипа, -ни. 
Програмна — програм, -му. 

^Прогрессивньїй — ростучий, 
прогресивний: П. ггфенпе — про¬ 
гресивне горщпя; П. крутивна 
парезов— ростуча крутість на¬ 
різів. 

Прогулка — прохідка, -ки. 
♦Продвигать. -ся. продвинуть, 

-ся — просувати, -ся, просуиутн, 
-ся. 
♦Продвижєнке —просувіяпя. 
♦Продергивать, продернуть — 

просмикувати, просмикнути, про- 
смикати, просмйкати. 

Продовольст іеннмй — харчо¬ 
вий; П. база — харчова біва; П. 
каптенармус — харчовий комір¬ 
ний; П. магазин — харчовий ма- 
гаїїйн; П. транспорт—харчовий 
транспорт. 
♦Продовольствие — харч, -чу, 

провіяні, -ту. 
♦Продолговатьій—ДОБГІсГИЙіП. 

окно — довгасте вікні. 
Лродо/шение — продовження; 

П. оси напала ствола—продов¬ 
ження ісп канілу цівки.. 
♦Продолжительность — трива¬ 

лість, -лости; П. действпя га- 
зов — тривалість дії гізів; П 
маржа—тривалість руху, П. иро- 
гулкн —тривалість прохідки. 
♦Продолшітельнмй—тривалий, 

довгочасний; П. Время — ДОВГИЙ 
час, чиміло часу; П. отпуск — 
довгочігиа відпустка. 

Продольно — подівжпо. 
Продольний — подовжній; П. 

кольцевой пав — подІвжпа кіль¬ 
цева і'іра: П. положение — по¬ 
діване ПОЛІЖ«ВНЯ; П. Іірорези — 

ііодівжеі прірізи; П р^бра — 
подівжпі ребра; П. тавр—подішк- 
пай тет; П. уровееь — додо'вжна 
ноземннця. 

Продуктивность — Продуктив¬ 
ність, -нести. 
♦Продукт — продукт, -ту; Про¬ 

дукти разложення — продукти 
1 вкладу. 

Лроездка — проїжджання. 
Проездной — проїзний; П. до- 

кукент^ — документ на проїзд, 
проїзний докувіепт. 
♦Проезжал часть дороги — 

переїздив, -дки. 
Проект — проект, -ту. 

* Проектнрование — проекту- 
вашя. 

Проектировать—проектувати. 
♦Проекционньїй —провкцлший, 

П. плоекость —проекційнаплііца. 
Проекция— проекця, -ЦІЇ; П. 

горивоатальпая -- позема нроек - 
ція; П. картографическая—ма- 
иографінна проекція. 
♦Прожектор—прожектор, -ра. 
♦Прожекторист — прожектор¬ 

ним, -ка. 
Прожекторний — прожектор¬ 

ний; П. часть — прожекторна 
частіша. 
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шайба — проміном шійба; П. ше¬ 
стерня — Промілша шестерня. 

Промер™ шЬїр, -ру- П. про- 
тяжепия — вимір ПРОТЯГУ. 

Промокать, промокнуть—про¬ 
меніти, промокнути. 

Промивка — промивання. 
♦Пронинание — проникання. 
Проникать, проникнуть—про¬ 

никати, проникнути, проїздити, 
пройти. 

Пропаганда—пропаганда, -ди. 
Пропеллер — пропелер, -ра. 

♦Пропитанньїй —просяклий. 
'Пропитувать, пропитать — на¬ 

паювати, напоїти. 
Пропитуваться —про.сякатися. 

4Пропорциональность — про¬ 
порційність, -ности. 
♦Пропуск —перепустка, -КИ;НЄ- 

репускіняя. 
ПропускноП — перепускний; П. 

юліера—перепускні камера; П. 
епоеобноеть — перепускні спро¬ 
можність. 
♦Пророзиненний —гумований, 

П. лента—гучівана стрічка. 
♦Прорезь — прбрїв, -8}'; П. при- 

иела — проріз мірпиківий. 
♦Прорубь — ополонка, -ки. 
Прорив — прорив, -ву; П. по¬ 

рохових гаяов — прорив порохо¬ 
вих гігів. 

Прориваться, прорваться — 
прорчвітися, прорватися. 

*Просачиваться, просочитьс: 
просочуватися, просочитися. 

~*Просверленний, -но —- про¬ 
свердлений, -по. 

♦Производство — переведепия 
техніка, -ки; П вьіетрела — тех 
иіка пістрілу; П. поверки — по 
реведення перевірки; П. работ— 
переведення робіт и; П.нгр.аьбн 
стріляння. 

- Произносить, произнес ги - -ви 
головувати, вимовити, вигодо 
сити, впмо.вля'ти. 

Происходить — походити, від- 
бувітися. 

*Происшествие —- пригіда, -ди 
♦Прокладка —проклвдіння: пе¬ 

реділам; П. войлочноя—повстя¬ 
ні переліжка. 

*Пролет Імедкду стсіпцші- 
*«м)- перегін, -гіпу: П. мосте — 
прогін, -гіну. 

Пролом — продїч, -ліму. 
Промасливать, промаслить — 

промішувати, промастити. 
♦Промах — прімах, -ху. 
♦Промахнуть, -ся — промахну - 

■ги, -ся. 
промедление — загійка, -ки, 

забара, -ри. 
Промешуток-'Пром/жок, -жку. 
Промежуточнмй —проміжний; 

П. пост —- проміжні стійка; П. 
склгд — проміжний склад: П. тра¬ 
верс — проміжні тріверза; П. 
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Просвка ІІрошвошгурмовнй 

♦Просина— просіка, -ки. 
♦Проселочная дорога — путі¬ 

вець, -вця. 
*Проскок— просвіч, -ку. 

* Проследовать — пройти, про¬ 
їхати. 
♦Прослойка— прошарок, -рка. 
"Просовнеать просунуть —■ 

просовувіпи, просунути. 
♦Просрочивать, просрзчить — 

прострочувати, прострочити. 
Простой —- простий, звичай¬ 

ний, нескладний; П. атака — про¬ 
ста атіка; П. вязка— звичайне 
в’язйппя: П.движение —несклад¬ 
ний рух; П. ключ — звичайний 
ключ; П. обман — проста обміпа. 
П. отвод — прієте відведення. 

Простейший — найпростіший. 
♦Пристой (вагона) — доро¬ 

стім, -стою. 
Простота—простоті, -ти, про¬ 

стість, -СТОСТИ; П. в обрзщонаи — 
ирістість поеіджєнпя. 
♦Пространство — прістір, прі- 

стору;П. 8аснарядпое- нрісгір по- 
загарматневий; П.мертвое—мерт¬ 
вий пріотір; П. обстрелнваемое — 
обстрілюваний простір; П. порн- 
лсаемое — урізний простір. 
♦Прострел-—лро'стріл, -лу. 
♦Простреливать, прострелить— 

нростр/люватп, прострелити. 
Простуда — гастуда, -дн. 

♦Проступок ■ —провина, -ОН; ПГ 
пая ний — важлива провина. 
♦Лростшя—простиріло, -ла. 
Просьба — прохання. 
Іроталнивать, протолкчуть— 

пршпхйти, нропіпугп, проштов¬ 
хувати, проштовхнути. 

Протаскивать, протащить — 
протягіти, протягти, проводікіти, 
проволокти. 
♦Противнин—вірог, -га. 
Противоазропланньїй—протк- 

аероплапний. 
Противоброневой —протипін- 

цорпий. 
♦Протнвовес— лротпвіга, -ги. 
♦Противовоздушньїй—протипо¬ 

вітряний. 
♦Противогаз— прогигів, -ва. 
♦Противогазовмй —протигазо¬ 

вий: П. 8ащита—протигіговий 
захист; П. оборона — протигазо¬ 
ва оборона; П. средсїва — про- 
тпгізов; зісоби. 
♦Противодействие—протичііи, 

-Ііу. 
Противодействовать—проти- 

чинйти, перешкоди;іти. 
ПрОТИВОДЬІМНУЙ — протидим- 

ШІЙ. 

♦Противоположньїй — против¬ 
ний, протилежний, супротив¬ 
ний. 

Лротіивппс ставлять. противо- 
поставить —- протистіратп. 

Противоречие —суперечність, 
-пости. 
♦Противотанновуй - “Протитан¬ 

ковий; П. борьба — протитанкова 
боротьбі; П. оборона — проти¬ 
танкова оборіна. 

*Противоштурмовнй — проти- 
штурмівий; П. арТОЛЛЄ])ИЯ — 
прочгиштурмІЕа артилерія. 
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ІірОТИВоЯ ШО Пружинний 

Ппотивоядие — протиотрута, 
- ги. 

*Протиральник—протиріч, -чі, 
Лротирать. протереть — про¬ 

тирати, протерти. 
•Протирка — нротирічка, -ки; 

нротирішія. 
•Проток —перетік, -тЛву. 
Протокол — протокол, -лу. 

‘Протравливание (семян) — 
щавлепоя. 
•Протяжение— прбтяг, -гу; П. 

лппии — протяг ЛІНІЇ; П. фроп- 
та — про'іяг фрбнту. 
•Протяжний, -но — протяжний, 

-по, протяглий, -ло. 
•Проушина — вухо, -ха. 
Поофиль — профіль, -ЛЯ; П. 

возвишепвий — піднесений про¬ 
філь: П. дороги—-профіль шляху; 
П. ИСТШіПМЙ — ПріїВДИПИЙ про¬ 
філь; П. П'яний — профіль ПОВ¬ 
НИЙ; П. сокращениіій — скоро¬ 
чений профіль; П. усдовпнй — 
умовний профіль. 

Профильний — профільний. 
Проход — прохід, -ХОДУ; ПрО- 

хбдженея; П. горний — проліг, 
-лбгу. 

, Проходимьій — прохідний; П, 
болото — прохідне багні, болбто. 
•Проходить, пройти — прохо¬ 

дити, пройти. 
•Проходной — прохідний; П. 

свидетельство—подорожній лист. 
*Прохожая часть дороги — 

с-хуііі, -пй. 
* Прохождение — проходження. 
Процент — ВІДСОТОК, -ТІШ 

* 

Процесе — процес, -су. 
Процессия — процесія, -сії. 

•Прочищать, прочистить — 
ПрОЧИЩаТИ, прочистити, 
•Прочность — міцність, -ПОСТИ, 

тривкість, -кости. 
„Прощайте “—„Прощавайте". 
Пруд — став, -ву. ставбк, -вкй. 

•Пружина — пружина, -піц П. 
боевая — ббйна пружина; П. воз- 
враіная — еворбтна прулаша; П. 
главнкя — головні пружина; П 
горбатая — горбата пружина; П. 
двупер&я — двунера пружина, 
П. дисковая — кружалувіга пру 
жина; П. ганка — пружина вал¬ 
ка; П. нажимающая дкек при- 
цела — рружйса, що натискує 
па кружіло -лірника; П. накат¬ 
ника — пружина вакбчувгча; П. 
нейзильберн&я — невзйльберна 
Пружина;1 П пластиичатая — пла- 
тіьчаста пружина; П плоская —- 
плеекіта пружина; П. подава- 
теля—пружина подавача; П. прс- 
лохрантельеая — запобіжні пру¬ 
жина; Пі прицельная — нружуна 
мі^никбва; І1. проволочися — дру¬ 
жила дротяні; П. сішральная — 
спірййьшГ пружина; П. со стерж¬ 
нем — пружйпа зі стрижнем; П. 
спусковая — спускові пружина; 
П. ствольная — цівкові пру жйпа; 
П. стопора— пружина стбпор»; 
Я., тарелочпая —тарілкувйта пру¬ 
жина. 
•Пружикньїй — пружинний; П, 

весьі — ирнтар, П.кргшкс — пру¬ 
жинна покришка; П. ражич — 
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пружинний натискач; П. ііредо- 
хиапитель — пружинний запо¬ 
біжник; П. часть—пружинна ча¬ 
стила. 

*Прут— прут, -та. 
*Прьігаиие — стрсбіиня, ііли- 

ПІ пня. 
Прнгун — стрибун, -пі, пли¬ 

гун, -ні. 
* Прьіжон — скік, сюіку, стри¬ 

бок. -бкй; П. вглубипу — стрибік 
у ГЛіІб; П. простої!—простий СТрИ- 
бік; П. через бревіїо — стрибок 
черев коліду; П. черев коня — 
стрпбіік черев коїш. 
♦Пряжка— пряжка, -кн. ч 
Прямий — ирямйн, простий; 

„Прямо44 — ,,Пр(ІСТо“; П. ВЬІ- 
стрел — простий п-істріл. П. за- 
сечка — прямий зічерк, „П^я- 
Ж> КОЛИ81 — „Просто КОЛИ**; 
П» лпния — прбста лінія; П. ви¬ 
водка — прбсте націлювання; П. 
начальник — пряний начільник; 8 
П подчипешіе — прямі підлег¬ 
лість; П. попадание — просте 
влучання: П. угол—прямий кут, 
пр&тий ріг; П удар— простий 
удір; П. укол — прбстнїї.укііл. 

*Прямолинейньій,-но — просто- 
ДШІІІНИЙ, -но. 

Пугливий — лякливий. 
Пуговица— ґуд8ик, -ка. 

♦ПугОвка—голівка, -ки- П кур¬ 
ка — голівка курні; П разряд- 
ппка — голівка розрядника. 

і?Пун, пучек —жмут, -та. 
♦Пулемет — кулемет, -та; „Пу- 

лемет к повозкзм48 — „кулемет 

ДО ВОЗІВ84; П, ЛЄГКИП — легкий 
кулемет; П. станковий — станко¬ 
вий кулемет. 

Лулеметлии — кулеметний; П. 
вьюк — кулеметний в’юк; П. гне- 
8Д0 — кулеметне гніздо; П. кар- 
точка — кулеметна картка; П. 
лепта — кулеметна стрічка: П. 
окоп — кулеметний шінепь, П.по- 
в«зка — кулеметний віз; П. пло¬ 
щадка — кулеметна площинка; 
П. рота — кулеметна сіітня. 
’Пулеметчик—кулеметник, -ка. 
"‘Пульверизатор — прискавка, 

-ки. 
’Пульна— кулька, -ки. 
♦Пульньїй вход—кульовий вхід. 
♦Пуля— к^ля, -лі; П. остроко- 

печная — гостра куля. 
♦Пункт —пункт, -ту; П. астропс- 

шгаебкий —астрономічний пупкт: 
П. главннй — головний пункт. 
П. псходпий — вихідішй пункт; 
П. командний—командний пі пкі; 
П. паблюдательпий —* стожовий 
пункт; П. назначений — пункт 
иризпіченіш: П. паселенпий — 
населений пункт; П. опорний — 
опо’рнайпршї;П.переііЯ8очпнй— 
перев’язний нункт П. сборішй-— 
8бірний пункт; П. ЗВЕКуаЦИОН- 
ннй—евакуацікнпй пункт; П.зтап- 
пьій — етапний пупкт. 
♦Пунктир — пунктир, -ру. 
♦Пунктирний — крапковий. 
♦Пускать, пустить — пуекітн,' 

пустити. 
♦Пусковой-ПУСКОВИЙ. 
♦Пустой — порожній. 



Пустота Ришюмерность 

*Пустота—■ йорржвеча, -чі. 
•Пустотелнй — порожнявин. 
*Пусть»рь — пустіша. 
Путо — путо, -та, (лік,) пута 

*Путеводньій — провідний. 
*Путввой — подорожній; П. до- 

вольствие — подорожні ЕИДІТКИ. 
*Путлище — путлиця, -ці. 
Путь —дорога, -Ти, шлях, -ху: 

П. ВОДЯНОЙ— ВОДЯНИЙ ШЛЯХ; П. 
довора — дорога довіру; П. же- 
лезподорожнкй — КОЛІЯ; П. обгш- 
новенннй — звичайний шлях; 
П. перегрувочоьій — перевантаж¬ 
на КОЛІЯ; П. подвова — шлях 
ЙІДВІУу] П. СОСбщеПНЯ — І01ЯХ1І 
(сполучень); П.следоганця —шлях 
прямування. 

*Пучек — жмутик, -ка. 
♦Пушечньїй— пушковйй; (Орі/- 
дййпЬій) гармітпиГі; П бата- 

Работа — роббта, -ти; Р. вем- 
лянно — земляна робота, 
♦Работоспособность — (о че- 
ловеке) працездатність, -ностн, 
(о мамине) роботоспроміж- 
пість, -ности. 

Рабо'ш-ііоестьянская Воен- 
но-Мопеная Инспенция — Робіт¬ 
ниче - Селянська ВіЙськбво-ІИор- 
сьаі Інспекція. 

*Рабочий — робітник, -на; (от- 
носим, к рабочему) — робіт¬ 
ничий; {относит. к орубию 
2шботш) — робочий; (отчо- 

рОЯ ІіуШКОВа біітер/я; П. СТІ1- 

иок— гарматний станок. 
Пушка — п^шка, -ки 

*Пмш— клйптух, -ха; П вой- 
лочннй — повстяний клкітут 
П. картонний — тектуршш кліін- 
тух. 

Пьіл—запіл, -лу. 
*Пьілить, -ся, запилить,-ся — 

вапорбшувати, -ся, запорошити, 
-ся. 

*Пьіль — порох, -ху. 
Пятиборие — п’ятнвгагіпня. 
Пятиделенньш — п’ятиподія- 

кошШ. 
- *Пятна, пята—п’ята, -тй: П. 
коленчатого рьічага приомника — 
п’яті колінчістого віжеля прий¬ 
мачі; П. шаровая—куляста п’яті. 

*Пятнистнй—плямистий, пдя- 
мувітпй. _ 

сит. к работе) — робіт¬ 
ний. 

Равелин — равел/н, -ну. 
*Равентух — рядні, -ні. 
*Равнение — рівшінпя; „Р. на¬ 

право (палево, на середину)**— 
„Ріьпівпя праворуч (ліворуч, на 
середину)'*. 

*Равнина — рівніша, -ийнп; (в 
Вирах) — полонина, -нн. 

*Равнинная местность—рів- 
цинна місцевість. 

Раьгіовесие — рівновіга, -ги. 
Равномерность — рівнсм/р- 



Ривпомерпідй Разведкії 

ність, -пости; Р. движопня — 
рівномірність руху. 1 

Равномернь'и — рівномірний. 
°Равнать — рівп.ітп, вирівню¬ 

вати. 
*„Равняйсь“ — „Рівняйсь". 
^Радиатор — радіатор, -ра. 
"Радио — рйдіо. 
*Радиодепбша —■ радіодьпеша, 

-П'І. 
*Радионорреспонденция — ра- 

діо-днстуБашт. 
*Радио-пеленгирование — ра¬ 

діопеленгування. 
*Радиопєрехваг — радіїшерей- 

чіпня. 
Радиоприемник —- радіоприй¬ 

мач. -чй 
♦Радиоразговор — радіорозмі- 

ва, -ви. 
■Фадиослежна — радіослідку- 

віпня. 
^Радио-станцив— радіо-стацш; 

Р.ла"повая—лімпоізарадіо-ст&ція. 
*Радиотелеграф — радіотеле¬ 

граф, -фу. 
*Радиотелеграфирование —ра¬ 

діотелеграфування. 
*Раднотелеграфшй батальон 

— радіотелеграфний батальйон. 
♦Радиотелефон *— радіотеле¬ 

фон, -на. 
*Радиус — радіус, -са: Р. век¬ 

тора — рЛчіус-вйктор; Р. дей- 
ствия — радіус дії. 

*Разам,иуничивать — ровшорі- 
вуватп, ровшорувати. 

Разбег — ровгш, -гону; с раз- 
бегу— з розгбпу. 

Разбивтть, разбить —розби¬ 
вати, розбити; розміч&ти, роз¬ 
мітити; Р. лагерь — ставати, сгі- 
ти табором; Р. палатку— нап’я¬ 
сти иамета, Р. позицчю —роз¬ 
мітити ПОЗИЦІЮ. 
♦Разбивка — розбивання, ров- 

мічінпя; поділ, -лу. 
’Разбирать, разобрать — роз¬ 

бирати, розібрати; Р. козлн — 
роябарйти, рппбр&ти кбвла. 

*Разбор, разборка — ривбір, 
-бору; розбирання. 

*Разборнмй — розбірний. 
*Разбрасувать, разбросать — 

розкидати, роввндатп. 
*Разбросанность — розкида¬ 

ність, -пости. 
*Раз6росаннмй — розкиданий; 

Р. расноложение частеіі — роз¬ 
кидане розташування частин. 

*Разбрузгиваняе —розбризку¬ 
вання. 

*Разбризгивать, разбрьізгать— 
ровбрмвкувати, розбризкати. 

Разоудить розбудити, 
*Разва іин і - руїна, -ни. 
*Разведени< —розводеппя. 
*Разведна — розвідка, -іш; Р. 

агентурная — агентурна розвідка; 
Р. артиллернйская — артилерій-4 
на рбввідка; Р. ближняя — близь¬ 
кі розвідка: Р. воздушная — по¬ 
вітряна розвідка; Р. глубокаа — 
глибока розвідка; Р. дальняя — 
далека розвідка; Р. пнженсрная— 
інженерна розвідка; Р. кавалериЙ- 
ская —кінна розвідка: Р, мест- 
поотп — розвідка місій востп; Р. 



населення — ріввідка населення; 
Р. в веоосредСтвеяпом солрпкос- 
новении с противником — розвід¬ 
ка у безпосередньому стик&ниі 8 
ворогом; Р. пехотпая піхотна 
розвідка; Р. пешая — піша роз¬ 
відка; Р. поля боя—рііввідка бо- 
іібвпща; Р. противника —розвідка 
(ігья) ви рожа, (кого) вброг.1. 

* Разведчик — розвідач, -ча. 
*Разведувательньій — розві'д- 

чпй, Р. взвод — розвідча чота; 
Р. дозор — рбзвідЧий довір: Р. 
отделеппв — Р08ВГДЧВЙ рій; Р. 
партиа—роввідча партія; Р. суд¬ 
но — розвідчо судно; Р. часть— 
роввідча частина; Р. ескадрилья 
—роввідча ескадрйлля. 

Разведмвать, ^разведать — 
розвідувати, ровпдатп. 

*Развернутуй —розгорнутий. 
*Разверстка — розкладка, -ки; 

Р. певязки розкладка пов'язки. 
‘ Развертьзвание—ровгортйння. 
*Развертивать, -ся, развер- 

нуть, -ся — розгортати, -ся, роз- 
горцути, -СЯ; Р. носки — ровстн- 
витн рски; „Разверннсь“—„Ров- 
горнйеь“. 

азветвление — розгалужен¬ 
ня, Р«Ї8ВИЛ0К, -лка; Р. дорог — 
розвилок ШЛЯХІВ. 

*Развивать, развить*—роввн- 
вати^ розвинути; розгортати, роз¬ 
горнута; Р. ОГОНЬ —8МІЦПНТИ. 
зміцнити вопіпь. 
♦Развилина — р&вплка, -кн; 

Р. для ролика — рбввплка для 
коліщйтн 

Раз витне—розвиток, -тку. 
♦Развод — розвід, -ВОДУ; Р* за- 

ріулов — розвід сгорііж. 
. азводной — розвідний; Р. 

ключ — розвідний КЛЮЧ; Р. КОЛЬ- 

ЦО — розвідно кільце; Р. МОСТ— 
розвідний міст. 

Разводящий — РОЗВІДНИК, -КіІ; 
„Разводящин для сченн“—..Роз¬ 
відники Д.ІІІ ЗМІНИ1‘; „Разводящий 
произзед смену часових псправ- 
П0“-,^Розвідник 8МІНИВ стійк«і- 
вих справну11. 
Разворачивание—розгортання. 

•Разворачивать, -ся, развер- 
нуть, -ся — розгортати, -ся, роз¬ 
горнути, -ся. 

*Развьючивать, развьючить — 
розвючуватп, розв чити, 

Развязка — кінець, »нця; роз- 
вязаеня, розвідування. 

Разгибание — розгинання, 
і ‘азгибатель — розгппіч, -ча. 

*Разгибать, разогнуть — роз¬ 
гинати, розігнути. 

Разговаривать — розмовляти. 
Разговор — розмова, -ви. 

•Разговорннй — розмовний; Р. 
планап — розмінний хлипів; Р. 
коммутатор — розмовний комута¬ 
тор. 

' Разграничивать, разграничить 
розмежовувати, розмежувати. 
Разграничительньїй — розме¬ 

жувальний, Р: лнния — розмежу¬ 
вальна л/пїл, межі. 

азграфленнмй - розлініяний, 
дзгром — роггрмм, -му; Р. 

противника — ровгром ворога. 



Рйзгрузка Равойдисї. 

*Разгрузна —розвантажування, 
розвантаженая. 
♦Раздатчик — роздаваць, -вця. 
* Раз дача — роздавання, ровді- 

ча, -чі. 
*Раздвигание — розсування. 
‘Фаздвигать, раздвинуть—роз¬ 

совувати, ровсувОтн, розсунути. 
* Раздвижной — розсувний; Р. 

ключ — розсувний ключ. 
Раздеваться, раздеться—роз¬ 

дягатися, роздягнутися, роздяг¬ 
тися. 
Фазделение — ровпбділ, -лу; 
Р- ОГПЯ —• роапОдІЛ ВОГНЮ; Р. ДО¬ 
ЛИ чежду ружейпими стрелками 
— ровподіл ц(лів ніж рушнич¬ 
ними стрільцями. 
*Раздельньій — роздільний; Р. 
паводка— роздільне націлювання. 

•Разделять) разделйть — роз¬ 
діляти, розділити, розподіляти, 
ровподілити; „Разделйть огонь 
от такого то орудия“—„Розділити 
вогонь від такої ось гарчіти“. 

Раздрашитель—подразник, -ка. 
•Раздробление —роздроблення. 
Фаздутость — роздутість, -то¬ 

сти. 
*Разжимать; разшать— розту¬ 

лити, розтулити, розціплювати, 
розціпити. 
^.Фазлагать, -ся, разложить, 

-ся — розкладати, -ся, розклб- 
сгп, -ся. 
Фазлет розліт,-льбту; Р. пуль 

—- розліт нуль. 
Фазлетаться, ра мететься — 

розлітіітися, розлетітися. 

Фазлив—розлйва, -ви, рбв- • 
лив, -ву, розливання. 

Различие — різниця, -ці. 
Фазложекне —рбзклад, -ду. 

разложеиие продуктов—рбзклач 
продуктів. 

4 Ритмах — розмах, -ху; Р. кру- 
говой-—коловий рбвмах. 
Фазмахивание — розмахування. 
*Размер— рбзмір, -ру; Р. ша¬ 

га -ро'вУІр крбку. 
Фазмеїцение — розташування, 

розміщення. 
Фазмочалить, размочаливать 

—' (дерево) розволбкпювати. ров- 
волокпйти; (веревку)— розмо¬ 
чувати, розкдбчити. 

*Размьів — розмив, -ву; розми¬ 
вання. 
Фазмьїкамие — розмикання. 
Фазнимать, разнять — розту¬ 

лити, розтулити, рознїмйтп, роз¬ 
няти. 
Фазновидность — відгіінн, -пи. 
*Разновидньій — різноманітний. 
Разногласие — різноголосиця, 

-ці, незгода, -дп. 
Разнообразньїй— різноманіт¬ 

ний. 
Разносить, разнести — ровпб- 

снтп, рознести. 
Фазносной — розносний; Р, 

книга — розносні книжка. 
Разность — річниця, -ці. 
Фазнуздмвать, разнуздать — 
розгнуздувати, розгпуядіги. 
Фазегревать, разогреть — ро¬ 

зігрівати, розігріти. 
*пРазойдись“ — „Розійдись**. 
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Разбмкішсь Район 

°„Разомннись“—„Ро8ічкнйсь“. 
♦Разомкнутьій — ровімкнешпі: 

Р. строй — розіткавшій лад. 
♦Разору женив — роззброєння, 

ровьбріювапня. 
Разорять, разорить — руїіг 

вати, зруйнувати, нищити, зни- 
щити. 
♦Разработка — розроблювання, 

розроблення. Р. вврнвом — роз¬ 
роблювання вибухом; Р. лопатей 
— розроблювання лопатою. 

"Разреженнмй — розріджений. 
Разрез — перекрій, -рою; роз¬ 

різ, -8у. 
♦Разрезна — розрізування. 
*Разрезной — роврізний; Р. 

кольцо — розрі ,шо кільце; Р. обой¬ 
ма— розрізні обійма; Р. пат¬ 
рон— розрізний наоїй; Р. чека— 
розрізний 8ІГВІЯДОК. 

Разрешать, разрешить —до¬ 
зволяти, дозволити; розвязуватп, 
розвязаіи. 

Разрешение — дбввіл, -волу. 
♦Разрушать, разрушить — руй¬ 

нувати, зруйнувати. 
♦Разрушение — руйпувіппя, 

зруйцувашш. 
"Разрушмтельность — руйна¬ 

цій ність: Р. огня— руйпацшиість 
огою. 
♦Разрушительньїй — руйпацій- 

ний; Р. дейстьие — руйпацій- 
ний чин. 
♦Разрмв — розрив, -ву; Р. ви¬ 

сокий — високий розрив; висота 
Р. — висоті розриву: Р. клювок 
— клювок; Р. ниже целн — роз¬ 

рив нижче ВІД ДІЛИ; Р. ПНЗКПЙ — 
низький розрив: Р. нормальний— 
нормальний розрив; Р. очень висо¬ 
кий—дужо ВИСОКИЙ рбзрИВ; Р. пре- 
ждевременпнй—передчісний роз¬ 
рив; Р. провода — розрив дроту; 
Р. снаряда—рбзрив гарматна. 

*Разрьівной — розривний, ви¬ 
буховий, Р. яаряд — розривний 
заряд; Р. снаряд — вибуховий 
гармітепь. 
♦Разрьшіяемосгь — розпут¬ 

ність, -пости. 
*Разрьіхлять, разрьіхлить— під¬ 

пушувати, підпушити. 
♦Разряд — розряд, -ду; (злвк- 
трич.) шісніга. 

*Разрядния — розрадник, -ка; 
(д.іектр.) внсшіжпцк. 
♦Разрпжание —розрлджувашш- 

розрьджеїшя; (злектр.) виспа- 
жіппя. 
♦Разряжать, разрядить — роз¬ 

ряджати, розрядити, „Разряжай" 
— „Розряджай4*. 

*Раз*единять, раз’единить — 
роз'єднувати, роз’вдпіти. 

Раз’езд- рбв’їзд,-ду; (ж. д.) 
рбзшшкй; Р-да начальник—начі¬ 
льник рбз’їзду. 
♦Раз’емньїй — роз’ємний; Р. 110- 

іьцо — роз’ємне кільце)! 
Раз’яснять, раз'яснить — з’я¬ 

совувати, в’ясувіти, ро&’ясплтп, 
ров’яснитн. 
♦Район — райбп, -ну. Р. вой- 

сковоЛ — військовий райіп; Р. 
дейстшя — райіп дії; Р. тило- 
вой — типовий район. 



Ракета Расноряжепио 

Ракета — ракета, -ти- Р. освс- 
титедьная — освітлювальна ра¬ 
кета; Р, световая — світлові ра¬ 
кета; Р. сигнальная--• гаслова ра¬ 
кета 

^Раковина (в металле) — 
вйїд, -ду; {в литье)—екав, -зу- 

*Рама — ріпа, -чи; Р. голланд¬ 
ськая — ставні; Р. лафета —- р£- 
ма лафета; Р. окопная — - віконна 
варніба; Р. спускового мехениз- 
ма — рана спускового механізму, 
Р. станка (мастерской)—рама 
верстіту. 

*Рамна — рамка, -ки; Р. кар¬ 
ти — рійка ліпи: Р. прицель- 
пая —- мірникОва рамка. 

*Рамний —ромовий; Р. рельс— 
рамова рейка: Р. уетой —рамо- 
вйй столи. 

* Рам па — рампа, -ті. 
Рана — рйва, -ни. 
Ранений — ранений, порінь- 

ЄИЙ. 
*Ранец—рйеець, -ндя. 
Ранцевий — рїпцевий; Р. ог¬ 

немет— рінцевиіі огнемет. 
Ранить, поранить — ранити, 

норінити. 
*Рапира—рапіра, -ри. 
* Рапорт — рапорт, -та; Р„ о бо- 

лезпн —• ріп орт про хворість. 
*Рапортовать — рапортувати. 
*Раскаленний — розпечений. 
Раскатанмьій— (о шинеліі) 

ровгі'рненпй. 
*Расквартирование —розквар¬ 

тирування, розташування. 
^Раскладна — розкладка, -ки. 

*Расковивать, расковать — 
розковувати, розкувати. 

Раскривать. раскрить — рог- 
ЕІЯВЙТИ, розкрити, викрйвіти, 
викрити. 

*Распечативать, распечатать 
— розпечатувати, розпечатати. 

*Расписание — розклад, -ду: 
Р. двпжения— розклад руху, Р. 
вапятий— різкдад навчання; Р. 
караульного нарада — розклад 
наріду в стірожі; Р. постов — 
різклад стійок. 

Раїписьа — розпйска, -ки. 
*Расплавливать, расплавить— 

ровтіплювати, розтопйти. 
*Распезнавание — розпівнавйя- 

пя. 
*Располагать, -ся, располо- 
жить, -ся — розташовувати, -ся, 
ровташувіти, -ся, розміщувати, 
-ся, розмістити, -ся. 

*Расположение — розгашуваи- 
ня; Р. карантиннеєкарантнн- 
ве розташування; Р. лагерное — 
таборіве розташування; Р. на .че¬ 
сте — розташування не місці; 
Р. па отдьіх — розташування на 
відпочйнок; Р. померов — місці 
номерів; Р. уступное — розташу¬ 
вання приступкбве, уступом; Р. 
частий — розташування частйп; 
Р. разбросанное— розкидане роз¬ 
ташування. 
♦Распорка — рівпірка, -ркн. 
♦Распорядок — порядок, -дку. 
♦Распоряжение —розпоріджон- 

пя; Р. отлавать—вробйти рез- 
порлджопн.;, діти пакйва. 
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Расправлешіс Раститедьннй 

*Расправление — розпрбсту- 
вапня, рогправллапя. 

*Распределечие —^овпбділ, -лу; 
Р. шірядод—розш діл нарядів; 
Р, ОГВЯ — розподіл ОГНЮ; Р. 
у ранній ельпое — вирівняльпий 
розподіл; Р. целей — розпбділ 
Ц1ЛІВ. 

*Распределительньій —розпо¬ 
дільчий; Р. ведоиость — відб- 
ЮІСТІ. розподілу. - 
♦Распределять, разпределить 

— розподіляти, розподілити. 
Распространять, распростра- 

нить — розповсюджувати, роз¬ 
повсюдити, поширювати, поши¬ 
рити. 

*Распрягать, распречь—роз¬ 
прягати, розпрягти. 
♦Распускать, распустить — 

' розпускіти, розпустиш. 
*Распутица — ріЬквась, -си. 
Распьілитель — розпорошувач, 

-ча; (для окид кости) — роз¬ 
ширену вач. 

*Распшять, распьілить — роз¬ 
порошувати, розпорошити. 

Рассвет—світанок, -нку; на 
Р. - - удбевіта; с Р-тогс — як за¬ 
днюю. 

*Расседльівать, расседпать— 
розсідлувати, розсідліти. 

*^ассеивание — рбвсів, -ву, роз¬ 
сіваная; Р. вілстрелов естествеп- 
ПОЄ— прцрбдпій розсів пострі¬ 
лів; Р. закон — гакбп рбзеіву; 
Р. нскуственное — штучний рбз- 
сів; Р-пя площадь — плбща 
рбзсіву. 

Рассеиватель—розсіювач, -ча. 
*Раесеивать, рассеять — роз¬ 

сівати, розсіяти; розпорошувати, 
розпорошити. 

*Рассенать, расссчь — розси¬ 
пати, розтати. 

Рассеянньїй — (свет) ро8сі- 
япий; розпорошений; Р. огонь — 
розпорошений ого'пь. 

*Расследование — розслід, -ду; 
розслідування. 

Рассматривать, ріссчотреть 
— розглядіти, розглянути, роз¬ 
дивлятися, рОЗДИЗІІТИСЯ. 

Расспрос — розпитування. 
Расстегивать, -ся, расстег- 

нуть, ся —розстібітп, -ся, роз¬ 
стебнути, -ся. 

*Расстояние — відділення; па 
Р. внотрела — па нбстріл. 

*Расстраиьать, расстроить — 
розладжувати, розладити. 
Тасстреливать, расстрелять 

(пули) — вистрілювати, вистрі¬ 
ляти. 
♦Рассчитувать, рассчитать— 

розраховувати, розрахувати. 
Рассульньїй— посланець, -ндя. 

*Раствор — рбзхил, -лу; р^- 
ЧИН, -ну; Р. ЖИДКИЙ-рІДКНЙ 
розчин; Р. циркуля — рбзхпл 
ЦЙрКЛЯ. 

*Растворимьій — розчйпаиіі; Р. 
пироксилив—розчинна пірокси- 
діпа. 

*Растительннй — роСЛИЯНИИ; 

Р. 80МЛЯ — рослинний ірунт; Р. 
чаекпроька—рослинне маскуван¬ 
ня; Р. покров—рослинне вкритті. 



Растороицосгь Револьвер 

Расторопность —” жвавість, 
-вос ги, мотОрпізть, -нести. 

Расторопньїй — лГкДвий, мо¬ 
торний. 

*Раструб — широкий кінець 
(ісурми або труби). 

*Растушевка — розтушування, 
*Растянутьій — розтягпепий. 
Расхищение —дюзкрядінпл. 

*Расход — розхід, -хОду; ви- 
уйгок, -тку, тг'трата, - ги: Р. ог- 
ноприпасов — витрата вогнепри¬ 
пасів. 
♦Расходигься, разойтись — 

розходитися, розійтися, розгина¬ 
тися, розминутися. 

Расходнмй — видатковий; Р. 
гурт скота—вндіткОвпй гурт 
товіру. 

Расходовать—витрачати, ви¬ 
тратити. 

*Расходящийся — розбіжний; 
Р. веер—розбіжне віяло. 

*Расхождение — розходження; 
Р. частеії—ризхбдженпя частин. 
*?асцвечивать, расцветить — 

забірвлюватп, забірвчти. 
*Расцветка — забарвлення; Р. 

красками — забарвлення фірба- 
ми; Р. цветонмп карандашаїш— 
забарвлення коїьОровинп олів¬ 
цями. 

*Расцепной — розчіпний; Р. 
рукоятка — розчіпні ручка. 

*Расчесьшать, раечесать — 
розчісувати, розчесати. 

*Расчет — розрахунок, -нку; Р. 
боевой — бойовий розрахунок; Р. 
горизонталей — розрахунок по¬ 

земна; Р. двпжешш — розраху¬ 
нок руху; Р. караула — розра¬ 
хунок сторбжі* Р. орудийпнй — 
обслуга гармати; Р. предварн- 
тельиьій — попередній розраху¬ 
нки; Р. строевой— муштрбвий 
розрахунок; Р, штатний — штат¬ 
ний розрахунок. 

*Расчистна — розчищення. 
*„Расчитайсь*1 —„иередічйеь" 
Расчищать, расчистить—роз¬ 

чищати, розчистити. 
*Расчленение—розділення, -ші. 
Расширять, -ся, расширить, 

-ся — розширювати, -ся, розши¬ 
ряти, -ся, розширити, -ся. 

*Расижфровьівать, расшифро- 
вать — розшифровувати, розшиф¬ 
рувати. 

Рвота — блюваппя, блювоти¬ 
на, -пи. 

Реагировать — реагувати. 
Реальность — реальність, -не¬ 

сти. 
^Ребристьій — ребруватий; Р. 

форма — ребрутіта фОрма. 
*Ребро—ребрО, -рі;край(кргію), 

руб, -ба; Р-ра паправляющио— 
папряшіі ребра; Ребром — руба. 

Реввоенсовет — Роввійськра- 
да; РоволюциоепьШ Воєнний Со- 
вет Гоюаа Советских Соцнали- 
етнчвекцх Республпк — Револю¬ 
ційна ВіЙськОва Радо Союзу Ра¬ 
дянських Соціалістичних Респу¬ 
блік. 
'Револьвер — револьвер, -ра.; 

„Револьвери заряди*1—„Револь¬ 
вери заряджОй“. 



Револьверний Рсмень 

♦Револьверний станок — ре¬ 
вольверний етесбк, -ока. г 

Ревтрибунал — революційний 
трибунал, -лу, ровтрйб, -бу. 

Революция — революція, -ції. 
♦Ревун (сигн.) — ревун, -на. 
♦Регенератор — регенератор, 

-ра. 
♦Регистрация — реєстрування. 
♦Регистрировать — реєструві- 

ти. 
♦Регулируннций — регуляцій 

пий; Р. ьилт — регуляційний 
ҐВШГГ; Р. КОЛЬЦО —- регуляш'іше 
кільце. 

Регулярная армня — регуля'р- 
па армія. 
♦Регулятор — регулятор, -ра. 
♦Редкий— рідкий; Р. ОГОНЬ — 

рідкий ог«пь. 
♦Редут — редут, і -ту. 
♦Редюит — редуїт, -та. 
Режим — лад, -ду; ^ режим, 

-ау; Р. 8К0Н01ШИ — режим ОЩАД¬ 
НОСТЕ. 
♦Резак — різак, -ка. 
♦Резерв —резерва, -ви; (ж.-д.) 

— викЛшще; Р. охранения — ре- 
гервн охорони. 
♦Резервний — резервовий; Р. 

колонна — ревервова колбна; Р. 
рота — резервова сАтпя. 
♦Резервуар — резервуар, -ру; 

Р. воздупшші— повітряний ре- 
сервуір; Р. для вовдуїа — ре¬ 
зерву Ар па повітря. 
♦Резина—гума, -ми. 
♦Резиновий — гумовий, Р.леп¬ 

та— гумАва стрічка. 

♦Резкий — гострий, різкий; Р. 
валах — гАстрпй зАпах. 
♦Результат —наслідок, -дку; Р. 

стрельбн — наслідок стрілАппя. 
♦Резьба — різь, -зи. 
♦Рейд —рейд, -ду. 
♦Рейдовий — рейдовий; Р. за- 

граждепне--заслбпа рДйду. 
♦Рейка— лата, -ти; Р. зубча¬ 

тая— трибош'зй брусок. 
♦Рейс — рейс, -су. 
♦Рейсфедер — рнснйк, -кА. 

«*Рена —річка, -ка; разлив ре¬ 
ви— повідь,-води, роздйва річки. 

Реквизщия — реквівщія, -ції. 
Реночендательний—рекомен¬ 

даційний. 
♦Реногносцнровна — розвіду¬ 

вання; Р. МЄСТПОСТИ—рОЗВІДу- 
вапня міецевостн. 
♦Рельєф — ролііф, -фу; Р. ГЄО- 

графический — географічний 
рольсф Р. топографпческий —то¬ 
пографічний рельєф 
♦Рельефиость — рельєфність, 

-нінші; Р. карти, плаоа — рель¬ 
єфність мАпп, плану. 

Рельс—рейка, -кн; Р. рам¬ 
ний— рамкові рейка. 
♦Речень — ремінь, -меня и -ме¬ 

ню, пас, -са-, Р. брючний—оч¬ 
кур, -ра; Р. верхний соедини 
тельпии — в'ріній влучний ре- 
МІиЬ; Р. гортовнй — ремінь гар¬ 
товий; Р. ободовий — ободАвий 
ремінь; Р. откоспнй — скісний 
ремінь; Р. подбородний — підбо¬ 
рі 1.НИК; Р. подгрууний— під¬ 
грудний ремінь; Р. поперечний - 
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РгіКОНТ 

ИОПйрнчішЙ реиіиь; Р. ІІОЯСНОЙ-— 
КІСОК; Р. притяжной — нритяж- 
внй ремінь; Р. ружейяьій — руш¬ 
ничний ремінь. 
♦Ремонт — ремонт, -ту; Р. КОН- 

скпй — рексит вепський. 
'♦Рємрнтнуй — рембнтпип. 
Реорганизация — реорганізА- 

кія, -ції. 
Респиратор — респіратор, -ра. 
Республика — республіка, -кп. 
Рессора — ресора, -ри. 

♦РеССОрНУЙ — ресбрний; Р. бу¬ 
фер — відпружнпк ресбрпнй. 

‘Рефлентирующий — відбив¬ 
ний. 

Рефлектор — рефлектор, -ра. 
♦РРЧНОЙ, - рІЧКОВЙЙ; Р. ІШбвЛЬ 

— річковий кйбель. 
Решать решить — рішіти, ви¬ 

рішити, вирішити, рогвязуватн, 
Р08ВЯ8ІІТИ. 

Ре шающий — що вирий у С; що 
роавлзус; Р. голос — ухвільпий 
голос. 

Решение — рішення; Р. на- 
чальнвка — рішення пач&льника, 
♦Рзшєтка — ґрАтпик, -ка; Р. 

на сено —- ґрАтпик па с/но; 
Р. нодпожная— підніжний ґр£т- 
иик. 
♦Решетчатуй — ґратчАстай. 
Решимость—рішучість, -чи¬ 

сти. 
РешительниЙ — рішучий, вїд- 

вАжпігй; Р, удар-—рішучий удар. 
♦Ржаветь — іржавіти. 
♦Ршавчина — (і)ржА, .-жі. 
' Ржавуй — (і)ржАпий. 

Рота 

Ржаной — жйтпііі. 
♦Ригель — бАнтг, -ти. 
♦Рикошет — рикошет, -ту. 
♦Рикошетирование — рикоше- 

тувАппл. 
Рисковать, рискнуть — ризи¬ 

кувати, ризикнути. 
Рисунок — малюнок, -нка. 

♦Ритмичность — ритмічгїсть, 
-ности. 
РККА {скоро-і.) — РСЧА. 
Робость — боязкість, -кости, 

полохливість, -вости. 
Ров-рів, рАву. 

♦Ровик ршчїІк, -ка; Р-ки для 
ночеров — шінці для номерів. 
♦Ровнуй —г рівнин; Р. мушка— 

різна мушка; Р. шаг--рівний 
крок. 
♦Рог — ріг, рАгу. 
Ро-атка — рогачка, -ки. 

♦Рогожа - рогожа, -лсі, (со- 
ломвимая)-—літа, -ти. 

‘‘огульна—рогусля. -лі. 
.' Род 7рн (рАду); Р. огпя— 

рід вогшб; Р оруяіпя— рід зброї. 
Родник — ІфІШЙЦЯ, -ці. 
Рсжковуй нлюч — ріжісітий 

ключ. 
♦Рожок -сурма, -ми; ріжбк, 

-жка; Р. сигнальний —сурма, 
-М0. 

*Розетна— розета, -ги. 
♦Ролик—коліщА, -Щііти. 
Роль — рАля, -лі. 

♦Рост — зріст, зросту. 
♦Рота — сАтпя’ -ПІ; Р. 0Т- 

дельнаи —окрема сАтпя; Р. свя- 
ЗИ — сАтнЯ 8ВЯ8КУ; Р. станко- 
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вні иулеметов, пулеиетная—ку¬ 
леметна сотші; Р. штабная — 
сотий (команда) штіСова. 
♦Ротний—сотенний; Р. лвния— 

сітенпа лінія; Р. сторожевой. уча- 
сток—сітеїша охоронна дільпйия. 
♦Роща— гай, гію. 
♦Ртуть— живе срібло, ртуть, 

-ти; Р. тремучая — гримуче жи¬ 
ве срібло. 
♦Рубаха—еорічка, -ии(теан.) 

обгортка; Р. верхняя — верхня 
сор очка; Р. нательпея — спідня 
СорічКа; Р. фрепч — СОрічка 
френч. 
♦Рубеж — рубіж, -*гЬа; Р. огие- 

воіі — вогневий рубіж; Р. еете- 
СТВЄНПІІІ1— прир/дній рубіж: Р. 
стратегичоскіш — стратегічний 
рубіж; Р. укреплешінй — укріп¬ 
лений рубпк. 
♦Рубить, разрубить —.рубітп, 

розрубі ги. 
♦Рубка—рубашш; рубанка, -ки. 
♦Рубка (бозвая) — (на бро- 
невике) кошрка (бойова). 
♦РубяіДИЙ — рубЙЛЬШІЙ; Р. ору- 
жие —рубальпа зброя. 

Руда —руда, -ди. 
• Рудник — кошільея, -ш. 
Ружейньїй — рушничний; Р. 

граната — рушнична граната; Р. 
капсюль — рушнична капселя; 
Р. коробка — рушнична коробка; 
Р. сгопь — рушничний сгбпі: 
Р. патроп — рушпіічний набій; 
Р. ремеиь —рушничний рімімі. 

„Ружья заряди'4 — „Гвинтів¬ 
ки варяджій". 

♦Ружье \непарезное)-\}уш- 
иидя, -ці 

Руна — рукі, -ки. 
♦Рукав — (пожарньїіі) киш¬ 

ка, -ки, рукіів, -ві; (реки) — 
відпіга, -ги; (рассаеьіваю- 
щий) — вбирні кишка; Р. па- 
гнетающий —• нагніті кишка. 

Рукавоц і—рукавиця, -ці. 
Руководитель —керівник, -ка; 

Р. политический — політичний 
керівник; Р. работ — керівпгк 
роботи. 

Руководить — керувати. 
♦Руководство — керівництво, 

-тва. 
♦РуКОВОДЯЩИЙ —керівний, про¬ 

відний; Р. орикая — провідний 
паків. 
♦Рукопашний — рукопішппй; 

Р. бой — рукопішиий бій. 
♦Рукоятка — держак, -ка, руч¬ 

ка, -ки, руків’я. 
♦Рукояточная ось — вісь руч¬ 

ки. 
♦Рулевой — (прилаг.) стер¬ 

новий; (существ.) стерийк, 
-ка. 
♦Руление — стерпшпя. - 
♦Рулетна— рулетка, -ки. 
♦Руль — стерні, стерні; Р. ви¬ 

соти — стерції ВИСОТИ; Р. пово- 
ротов — стерні повертів. 
♦Рупор — рупор, -ра, 
♦Русло — корито, -та: Р. покн- 

путое — річище, -ща. 
♦Ручей — струмік, -МКІ. 

:Ручка— ручка, -ки; Р. для 
заряжапня — ручка для заря- 
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РучооП 
■ ■ ■ ■ ■ ■ . - і. , 

дж&шія, Р, ріічага— ручка ва¬ 
жільна. 
♦Ручной—ручний; Р, граната— 

ручна граната: Р. пуломет—руч¬ 
ний кулемет. 

* Рмбаднмй — рибальський; Р. 
СПОСОб — рибальський спосіб; Р. 
увел — рибйльський вузол. 
♦Рьісь— рнсть, -сти. 
♦Рьітвина— рлтва, -ви. 
*Рьіть — рити, копати. 
Рьіхльїй — пухкий. 
♦Рмчаг— важіль, -желя, Р. ба¬ 

рабана— важіль барабана; Р. для 
изчепепил угла возвь’шежпя — 
ВаЖІЛЬ, щоб ЗМІНЯТИ К\ т ПІДВИ- 
ЩОПЕЯ. Р. 8&М0ЧННЙ — замковий 
важіль; Р. отделяющий патрон 
в лотке от ©стальних — віжіль, 

С, СО — 8, із, НІ, ІЗЇ; „С вк¬ 
ладом коли"—„Із вйпадом коли*'; 
,,С дороги вправо (влово, в сто¬ 
рону)“— шляху впріво (вліво в 
0ік)8Ійдй“;„С колена пулемотішй 
окоп“ —,„3 коліна кулеметний 
шанець4*; „С рассеиваниом огонь 
(очередь)1* — „із розсіюванням 
вогбеь (чергі)“. 

* Сабельнь'й — шабельний. 
*Сабля — шібля, -лі. 
♦Сад — (спицьі)' сад, -ду; 

(фруктовий) садок, садкі. 
♦Садиться, сесть — еідіти, 

сісти; С. на норточЕо-ніід&ги на 
ш'чепкам; „Садись“—„сідій“. 

СамовозгораішО' 

що відокремлює наб/й у лоткбві 
від решти; Р. подающин --пода¬ 
вальний ВАЖІЛЬ; Р. под’оіший — 
підданий ВІЖІЛЬ; Р. спускового 
мехавпзма —важіль спускового 
механізму; Р. стопора - віжіль 
стопора. 
♦Ричажньїй — в4жілі.і:ий; Р, 

коммутатор — віжі :ьпии кому¬ 
татор; Р. ІірЬс—ВІЖІЛЬШІЙ ГНІТ. 

Рмчажок — пажельбк, -льк&. 
Ряд-ряд, -ду; ГЛуХОЙ РЯД— 

глухий ряд. 
’ Рядовой--рядовий; Р. крас- 

воа]шеец —- рядовий чорвопо- 
арілець; Р. состав—рядові й склад. 

Рядом — нбруч. 
Ряж—каїчйця, -дї. 
Ряжевьій - - каїшічивії. 

♦Сажа — сажа? -жі. 
♦Саква — сакви, -кбв; С. овся- 

пая — сакви на оьес; С, фураж¬ 
ная — сакви на фу ріж. 
♦Салазки—гринджбли, -джбл. 
Сало—- сДло, -ла; С. говяжіе 

— лій, лою; С. орудийиое—гар- 
мітне сало; С. ружсйноа — руш¬ 
ничне сіло. 
♦Сальник - запцльпнк, -ка. 
Салют — салют, -ту. 
Самовзводньїй —сачоввідний 

♦Самовзрутание—самовибухін- 
ня. 
♦Самовозгорание — самозапн- 

лення. 
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СачивольїшЦ 

Самовольнмй, -но—самої/ль- 
шш, -цс; С. отлучка—самовіль¬ 
на відлука. 
♦Самодействующий—самочйп- 

пий. 
Самодеятельность — самоді¬ 

яльність, -пости. 
Самодеятельньїй— самодіяль¬ 

ний. 
♦Самонат—самокат, -та; С. мо¬ 

торний — мотоцикл; „Випрямить 
самокати1* — „Випростати само- 
катії**; ,,С-ти яа снпиу**—,,Са¬ 
мокати яа снйиу“. 
♦Самокатник-нзамокатшш, -ка. 
* Сам о лет—лі тік, -кі; С бо.ч- 

бардировочпнй—бомбардовий лі¬ 
так; С. истробнтель — літік іш- 
ЩИЛЬННК; С. КОНВОЙНИЙ—КОНВІЙ- 
ний літак. 
♦Сагдомаскировка— самомаску¬ 

вання. 
Самообладание — самовладнн- 

пя. 
♦Саноокапивание-сампобкіну- 

вайпя. 
Самоотвержснность — само¬ 

відданість, -пости. 
Самопожертвование — само¬ 

жертва, -ви. 
♦Самопроизвольньїй—самовіль¬ 

ний; С. огкрнваїше—самовільно 
відкривання. 
♦Саморазложевне — самороз¬ 

клад. 
Самосохраненне —самооюро- 

на, -ГіН. 
Самостоятельность — само¬ 

стійність, -пости. 

Сарай 

♦Сани— сани, -пбй; С. грузо- 
вне — вантіжш сіни, С. легко¬ 
вий—пасажйрпї сіпн. 
♦Санитар — саеітір, -ра. 
"Сзнит рньїй — санітірнпй; С. 

врай —санітірнпй лшар; С. дву- 
колка — санігірпа бідка; С. над- 
вор—санітарний ДІГЛЯД; С. обо- 
рудование — санітірне устатку¬ 
вання; С. обслужнпаппй — сані- 
тірпе обслуговування; С. ноезд— 
санітарний поїзд; С. номощь — 
санітірна допомога; С. служба— 
санітарна служба; С. состав — 
сапі гарний склад; С стапцня — 
сспітірпа стадія; санитарно-ав- 
томобильнмй транспорт- сапітір- 
по-автомобільний тріпспорт. 

Саннционировать—санкціону¬ 
вати. 

Санкция — сінкція, -ції. 
Санньїй—сінний. С. обо8—сін¬ 

на валка. 
♦Сап — сон, -пу. 
♦Сапа— сіна, чші 
♦Сапер — сапер, -ра. 
♦Саперний — саперний; С. ба- 

тальпн — саперний батальйон.' 
♦Сапньїй—сінний; С. рнбота— 

сінна робота. 
Сапоги — чіботи, -біт. 

♦Сап жньїи — шевський; С. ин- 
струмент — шевський СТрумеПТ; 
С мазь—мазь для чобіт; С. ма- 
стерская — шевська майстерня; 
С нож — кнш, епипєць; С. то¬ 
вар — шевський товар. 

Сапожнич — швець, шевця. 
Сарай — шіпа, -чи; С. (д.т 



СнеГОБОЙ Сахар 

повозок) —возовня, -НІ; (для 
дров) — дровітня, -ні. 

Сахар — цукор, -кру. 
* Сачок —сачо$, -чка. 
*Сберегать, сберечь —• збері¬ 

гати, вберегти, ощаджати, оща¬ 
дити. 

*Сбережение — зберігайся, 
ощадженая. 

Сбивать, -ся, ебить, -ся-— 
збивати, -ля, збити, -ся, заблу¬ 
дити. 

Облишать, -ся, еблизить, -ся 
— зближати, -ся, 8б.'іИ8ИТЦ, -ся, 
ваближіти, -ся, наблизити, -ся. 

Сближение — зближення, па- 
бльжчвня. 

Сбоку ■— вббку; , Сбоку при¬ 
кладом бей 1 — „Збірку прикладом 
бші“. 

• ор — збір, збору, збирання; 
„Суо| -„Збір *; С. лагернь'й— 
таборові вбори. 

- Оборка — еаладйпня, вбирао- 
ия. 

Сборкьій — збірпий; С. кара¬ 
ул-—збірна сторінка; С. колодеп 
— збірний колодязь; С. команда 
“8бірні комйпда; С. место— Збір¬ 
не місце; С. пункт — збірній 
пункт. 

*Сбрасьшание — е.кпдіопя. 
Пбрасмвать, сбросить — екп- 

ДІТИ, скинути. - 
Сбруя —збруя, -руї... 

♦Свайньїй — пальовий. 
Сваливать, свалить -- - звйлю- 

ватн, 8валити, скидати, скипути. 
Свалка—-бійка, колотне ча,'-чі, 

звалювання, сшдіппя; С иусор- 
пая— сиітгішце, 
♦Сваривать (металл) — сно- 

грівіти. 
♦Сварной—^погрітий; С мипа 

--спогріта міпа. 
^Свая — ніля, -лі. 
*Сведение відомість, -мости, 

зведенал; С-ппя о противппке — 
відомості за ворога. 

^Сверлильньїй станок—сверд¬ 
лярка, -ки. 

Оверпить, просверлить — 
свердлити, просвердлити. 

іі!Сверло — свердел, -дла. 
*Сверток — ■ пакунок, -пка. 
Свертпвание — згортання. 

*Свертьівать, -ся, свернуть, 
-ся — згортати, -ся, згорнути, 
-СЯ; „Сверггась" — „Згорнись" 

*Сверх —• поверх, пад, попід, 
чь'реї, крім; С. лерн—пад м/ру, 
ііідто; С. сили— пад силу, по¬ 
пе,д силу, через силу. 

Сверхкомплентньїй — иадком- 
плектбвий. 

Сверху — зверху, згори. 
*Сверхсрочнь<Й — новерхетро- 

ківий; С служба — поверхетро- 
к^ва служба. 

Сеерхштатньїй-—позаштатний. 
*Сверять, сверпть — ввіряти, 

ввірити. 
*Сает — світло, -ла. 
СвЄТЛО-ЖЄЛТЬІЙ_ПЄЕо-жДвТИЙ. 

♦Светло-зеленьїй — Іено-зеди- 
яий. 

Световой — світловий; С. за- 
веса—світлові заслана; С. рано- 



ОветослгпальнмП Сдавлнваїь 

та — світлова ракета; 0. снгна- 
лизация- -світлове гаслувапня. 

*СветосигнальньіЙ— світлогас- 
ловпй; С. лампа—гаслова ля.мпа. 
♦Светосила—світлосила, -ли. 
*Светочувствитедьньій —світ¬ 

лочутливий: С. бумага — світло¬ 
чутливий папір. 
♦Светящийся—світний; С ком¬ 

пас — світпйй компас; С. снаряд 
—світний гарматень; С. состав— 
склад, іцо світиться. 

Свидание — побачення. 
Сві нец — <&ШБо, -ва. 

*Свннцовш —олйв’яннй; С. ко¬ 
лечко—ОЛЙв’япе КІЛЬЦІ»; С. КОЛ- 
пачек — олйв’янпй ковпачок; С. 
кружок-ОЛр’яіШЙ кружбк; С. 
пробка—олйв’яиа затичка. 

Свисток — свйщак, -кв. 
*СвобОДНЬІЙ—ВІЛЬНИЙ; С. ряд¬ 

ка — вільне в’язання; С. шаг — 
вільний крок. 

1гСвОД—СКЛеПїННЯ; збір, збору; 
збірник, -на, звід, звЛду; вве¬ 
дення. 

*Сводить, свєстй —' звбдити, 
звести. 

Сводна— -з відхилення, зведен¬ 
ня; С. донесений — звідбмленвя 
в донесень, зведення з допесень; 
С. оперативная— оперативне 8ві- 
дХйЛЄЙНЯ. 

*Сводньій— 'Збірнйн, зведений. 
Своевременность—вчасність, 

-пости, своєчасність, -НОСТП; С. 
оеня — вчйсеість вогню. 

*Свойство—ЕЛаС1ИВІСТЬ,-В0СТН 
вдача, -чі: С. боевне—бійні вла- 

стйвості, С. каптатное- чагнет- 
ва властивість, -вости; С. месг- 
ности—-властйвість нісцевости. 

*Свпрачивание — вгортання, (є 
дороги) звертання. 

*Связной— ЗЕЯЗКОВЙЙ. - 

*Связьівать, -ся. связать, -ся 
—ввязувати, -ся, звяяйтн, -ся. 

Связь — ЗВЯ80К, -зку: пов’язь, 
-ЗЯ; С. в глубину — ЗВЯзХк V 
глибину: С. командовання—ввя- 
з<ік командування; С. кчробчатая 
— коробчастий пбв’язь; С. лобо¬ 
вая — лобовйй пов'язь; С. непо- 
средственная—безпосередній 8ВН- 
зХк; С. огневая — вогневий ЗВЯ- 
вбк; С. онтическая — ОПТИЧНИЙ 
звязХк*. С. передаточная—пере¬ 
датний 8ВЯ30К; С. НО фронту — 
оняб'Ік вздовж фронту: С. стан¬ 
ка — пов’язь стапкй; С. ТЄІПП- 
ческая—технічний 8ВязХк: С. 
хоботовая - - хоботовий пбв’ЯЗЬ; 
ось сзязи — вісь якязку; часті, 
связп — частйна ввязку. 

*Сгиб — згин, -ну. 
*Сгибаниє — згшійиші. 
*Сгорание — згорання; С. пол- 

ное — цілковите згорання. 
* Сгорать, сгореть — згорати, 

вгоріти. 
4 Сгруппировать — вгрунувіти, 

скупчшчі. 
*Сдавать, сдать .— здав&ти, 

8ДЙТИ. 
* Сдаватьсі, сдаться — підда¬ 

ватися, піддітнся. 
Сдавіивать, сдавить—стис¬ 

кувати, стиснути. 



Сдатчнк 
Сеті. 

♦Сдатчик — здавень, -ьц«. 
’ Сдача — здавіння; піддішія, 

капітуляція; С. в плеп—піддан¬ 
ая; С. словесная—усне здав&ц- 
пл; С. часового—здав&цця стіж¬ 
кового. 
Сдвигание — зсування. 
Сдергивать, сдернуть—зри- 

в&тп, зірвати. 
♦Сдерживать, одержать -стри¬ 

мувати,. стримати. 
Север — ПІВНІЧ, -НОЧИ; С.-ро- 

ВОСТОК — ЮВНІЇДИЙ СХІД; С.-ро- 
запад — північний зіхід. 

Севериьій — піщп^чіщіі; С-ро- 
вссточпьій — півп/чпо-ехідшй-, 
С-ро-8ападинЙ —: північно-захід¬ 
ній. 

♦Сегмент—сегмент, -та; С. 8а- 
жнгательний - запальний сегмент. 
♦Сегментний — сегментний; С. 

снаряд — сегментний гарматеив. 
♦Седелко — сідельце, -ця. 
Седлание — сідлііНїїя. 

■'Седлат ь, оссдлать -сідлати, 
(8а)осідліти. 

*Седло —СІДЛ<5; С ВоЛЬТИЖОр- 
сное — вольтнжерське СІДЛО; 
С. вьючпое—в’ючне СІДЛІ. 

Седловина— сідловина. 
♦Се д лов на — сідлання. 
♦Секрет—тасмнйк, -ка; таєм¬ 

ниця, -ці, 
Секретарь — секретар, -ря. 
Сенретньїй, -но—таїЬший, та¬ 

ємно. 
Сектор- сектор, -ру; С. глад¬ 

кий*—глідкий сектор; С. иаблю- 
депия—сектор стежеппя; С. па- 

ІСтТ 

резиой—нарізний сектор, С. об- 
стрела—сектор Обстрілу, С. уг- 
ломера — сектор кутоміра. 

*Сенторальньій— СекторІлЬППЙ; 
с. внрез — секторільцпй вирів! 
Секунда — секунда, -ди. • 

^Сенундомер—секундомір, -ра. 
♦Сенущая — січіщ/ С. плес- 

кость— січна пліща. 
Селение — селище, -ща. 
Селитра — сал/тра, -ри. 
Семафор — семафор, -ра. 
Сечейньїй — родинний; С. по- 

ложение — родинний стан. 
Семейство — родина, -ни. 

♦Семижильньїй— ССМПЖКЛЬПНЙ: 
с. проводннк-—семиаійльнпіі про¬ 
відник. 

Сен: —с/во, -на. 
♦Сера — сірка, -ки. 

і.ердечнин—ос«*рдя; С. пули— 
осердя кулі. 

Сердцевина—осередок, -дку; 
{раатпепия)— стрижень, -жня. 

СЄРДЦЄВИННУЙ-осередковії; 
Р* полоса — осередків ему і а. 

Серединний —сереліп; С. 
длн вороятное откло'' . се¬ 
рединний або йчсв.’рн їй нідхцл. 

Сережка— ссріжка, -ки; обіи- 
миця, -ці. 

Серчий сірч;‘«иі.І; С. апгн- 
дрид—сірнаицй ангідрид: С. км- 
л«та— сірчіиа кислоті. 

"Сстна — мережа, -жі, сітки, 
-ки; С. для сена—сітка ла сіно. 

Сетчатий — сітча ;тпі>. 
Сеть—мережа, -яі, тка,-кн; 

С. ьоздуншая—повії] я ні мережа: 



бронсвие — енлд панцерні; С. 
ветра—сила вітру; С. вившпяя— 
аАшіішня. ,‘йла; С. воздуїнаие — 
повітряш сили; С. вооружоияая 
— збрДііпа сила; С. главине ■— 
сили головні; С. живая—кінитйч- 

на сш'ргія; С. звука—сила' вну¬ 
ку; С. ивтяжепия—сила нітягу; 
С. иод’сшая — ищймільна сила; 
С. противодействующая—супро¬ 
тивна сила; С. тока—величина 
струму (иа ачнбри), С. убойпея 
— убііша сила. 
♦Силон— сільце, -ця'. 
♦Силузт —гсилует, -ту. 
*Сильньій — сильний, міцийй; 

С. в-сг«р — великий вітер. 
♦Симметричньїй—-сиийтрйчішй. 
♦Синеродистьій налий—цінній 

калію. 
'"Синильная кислота- синя кис¬ 

лоті. 
'"Сирена — сирепа, -ви. 
♦Система — система, -чи, С. 

ДЄЛЄ11ИЙ — система ПОДІЛОК; С. 
вубчатнї передач—систола трп- 
бовйі передії; С. чидициопиея - 
міліційна система. 

Систематический — снстема- 
тйчиий. 
♦Сито — сйто, -та. 
♦Сифон — снф.'и, -пу. 
Снакательнуй сустав—стриб- 

пйй суглоб. 
♦Снала— ск«'ля, -лі. 
♦Сналистнй — скелястий; С. 

грунт—скелястий грунт. 
♦Скамейка — лівка. -кп, ліва, 

С. ітскировччпая — маскувальна 
сітка, С. проволочися — дротяні 
мережа. 

Сечение— перер-з, -зу; висо¬ 
та С. — висота перерізу. 

^Сїнатость—стйопіоть, -яостн, 
суйслість, -лости. 
Сжатьій — стйспений. 
Сжигание — сиалювашія, спе- 

леппл. 
♦Сжим -стііск;!ч,-чА, стиск, -ку. 
♦Сжимаемость — стисливість, 

-вести. 
♦Сжимать, сл ать — стискітп, 

стйсцутн. 
Сзадк—ззіду, позіду. 

♦Сигнал —і гісло, -ла; С. вн- 
зивной—-ьнклйчпе ГІСЛО; С. ди- 
мосой—димово гісло; С. внуко¬ 
вої!—звукове гасло; С. зритель- 
ний — зорове гісло. 
♦ Сигнализация-—іаслувіння; С. 

звопковая—дзвінкове гаслувінпя; 
С. звуковая — звуковії гаслу вів¬ 
ця; С. спотовая—світлове гае- 
лувіпдя. 
♦Сигналист — гас лівіше, -кД; 

сурмАч, -чі; С. дежурнілй—вар- 
тоейй сурмач. 
♦Сигнальний—гаеловші; С. пе¬ 

рська--гасловйй мо'туз; С. ОГОНЬ 
—гасловнй вАгопь; С. ракета — 
гаслові ракета; С. рожек—гасло- 
вйіі ріж«к; С. труба — суїт. 

" Сі,денне —- сілець, -дня, сп 
діпня. \ : 

Сидеть, сесть—сидіти, сісти. 
♦Сивриг—сикрйт, -ту. 
♦Сила—сила, -лн, енергія; С. 
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Скат Скадировать 

‘Скат — шкіт, шкоту, схил, 
-ху; спадистість, -тости-. С. бру¬ 
ствера—схил бруствера; С. во- 
гпутий—угпутнй схил; С.випук¬ 
лий—опуклий СХИЛ; С. есте- 
ствепний— -прирізній шкіт, С. 
КОПНЧРСКНЇ1—КОШЧННЙ СХИЛ; С, 
Крутбй — КруТНЙ СХИЛ; С. поло¬ 
гий—положистий схил; яалііжс- 
иие ската — заклад схилу. 

‘Скатаннуй — вгорнений; С. 
шинель — вгорнена шинеля. 
‘Скатка*— згірток. -тка. 
‘Скатувать, скатить—скочу¬ 

вати, скотити, згорті гп, вгор- 
пітп. 
.‘Скачок — скік (скіку); стри¬ 
бок, -бкі; „С. пазад“ — „скік 
назід41; скачками — скоками. 

‘Скаиіивать, скосить—переко¬ 
шувати, перекосити, {откос) 
врігувати, зрігати навскіс. 
‘Снважина — тапіра, -ри; С 

буровая — свердловина. 
‘Сквозной— наскрізний; С. ата¬ 

ка—наскрізні атака; С. гпездо— 
наскрізне гнізді; С. капал — на 
екріішйй канал. ч 
‘Снелот—кістяк, -ка; С. кар¬ 

ім —■ КІСТ іК ТІПИ; С. схегн — 
кістік схеми. 
‘Скипидар—шппгипір, -ру. 
Скирда — стирта, -ти. 

‘Снлад — склад, -ду, комора, 
-ри; С. вещевой-—речовий склад, 
комора; С. крепости—склад фор¬ 
теці; С. патронний—склад па- 
б&'В; С. промежуточинй — Прп- 
міжинй склад: С. снарядов —. 

склад гармашів, С. соварьщча- 
тнмп веществами — склад ів ви¬ 
буховими речовинами. 
♦Складка—згортка; С. мест- 

ностн—згіртка міецевости. 
‘Снладной — складіиип. 
‘Складувать, сложить — скла¬ 

дати, склісти. 
‘Склеиеание — склеювання. 
‘Склепка — зпютівушшш, вню- 

тувіннл; {гимпает.) —дужка, 
-кн. 
‘Склон—СХИЛ, -лу; НЗ СКЛО- 

пе гори—иа вгірку; С. гори 
згір'я, згірок, -рка. 
‘Снлоноуказательний столб - 

схилосказівний стовп. 
‘Склонять, ск.юнить— схили¬ 

ти, схилиш. 
‘Скоба — клямра, -ри; С. для 

перепуски—клямра для перене¬ 
сення; С. для ториоза — клямра 
до гальш: С. луки (седла) — 
клямра облуку; С. панрапляго- 
щая—папрямна клямра; С. спус¬ 
ковая—спускові ійіямраі 
‘Сковувать, сковать— скову¬ 

вати, скувіти. 
‘Снольжение — ковз, -зу; ков¬ 

зання; С. па крило — кйвзашш 
на крилі; С на хвост—кіьзап- 
ня па хвіст. 
‘СНОЛЬЗИТЬ, скользнуть—КІВ8- 

ти, ківзнути, 
‘Скользкий “КОВЯЬІСИЙ, слизь¬ 

кий. 
‘Снользящий — ковзний. 
‘Сномандовать—скоТіндуватн. 
Скопнровать — скопіювати. 



СкоИЛОИИЙ Слодпгь 

*Снопление — скінчення. 
♦Сноплчть, скопить — скупчу¬ 

вати, скупчитн. 
СіьОрОСТНЬІЙ — па ШВИДКІСТЬ; 

С. бог — біг на швидкість. 
♦Снорострельность — швидко- 
стрі.тьаість, -пости. 
♦Скорострельний — швйдко- 

стрі ЯЬПИЙ. 
♦Скорость — ШВИДКІСТЬ; С. 

враїцспия —швидкість обертання, 
С. торенгл—швйдк'сть горіння; 
С. ДВИЖЄПНЯ—ШВИДКІСТЬ руху; 
С. койечіая—кінцева гохйдкість; 
С. начальная—початкова швид¬ 
кість; С. перемеїшал — 8Йшоа 
ШВИДКІСТЬ: С. полота —швидкість 
льбгу: С стрельбн — швидкість 
стріляная; С. удвоенная—подво¬ 
єна швидкість. 
♦Скорий — швидкий. 
♦Скос — скісок. -ска; С. всреза 

рамм—скісок вирізу річи; С. для 
отсчета долешій прицола — скі¬ 
сок для відліченпя поділок мір- 
іщкй. 

Снот —товйр, -ру. 
♦Скошеннмй — скісшїії, скуше¬ 

ний; С. копец— СК(?ШСПНЙ кінець; 
С, паз—скісна ґ&ра. 

Скребнида — скреблУ, -л&. 
♦Снребок — скребачка, -ки. 
♦Снрепа —скр/па, -пи. 
♦Скроплять, енрепить — скріп- 

ля'ти, скр' ЙТИ. 
♦Скрепляющий — скріпний] С. 

КОЛЬДО — скріппб КІЛЬЦй; С. 
угольппк—сі ріпний кутник. 

?Скрещение — схрещування. 

♦Скрутна — скрутень, -ЇНЛ; 

скручування; С.-спайка — скру- 
тєпь-злют. 
♦Скрьівать, енрить—окривіти, 

окрити, таїти, затаїти, перехо¬ 
вувати, переховати. 

Снрмвающнйся —-що ховаєть¬ 
ся; С. кишень — меті, що хова¬ 
ється. 

'Снрьтно — потайки. 
♦Снритность — скритність, 

-ПОСТИ; потійність, -пости, 
♦Скрьчмй—скрйгий, потайиги; 

С. подступ—потайний підступ. 
♦Скульпто-накоти —скульпто- 

макети, -тів. , ч 
♦Скульптомаскировка—скуль- 

пто-маскуЕанпя. 
♦Снучивание — скупчування, 

скупчення. 
♦Скученний — скупчений. 
Снучний—сутній, невеселий. 
Слабость — схйбість, -босій; 

неміч, -МОЧИ; кволість, -лостп. 
♦Слабий — кволий, легкий, ка 

лйн; С. ветер —малий вітер, іи- 
ховїй; С. концопграпия — легкй 
концентрАціл, -ції; С, ток—ма- 
лйгі струм. 

Слабосильний — слабосилий. 
♦Слаженность — палігодже- 

ність, -ПОРТИ. 

♦Слань — иортовйння. 

Стека — зліва; „С. по шести11 
—,,зліва шістками**; ,,С. ряда- 
ми‘* — „Зліва рядймвЛ 

След — слід, -ду. 
♦Следигь — слідкувати, стожч- 

ти, пильнувати. 



Следовапие 

Следование — проходження, 
ііряхув інпя; С. комапд— прохо¬ 
дження команд. 

’Следовать — проходити; іти, 
ирямувітн. -г 

Следствие — слідство, -ва; 
наслідок, -дну. 

Следуниций — наступний. 
♦Слежавшийся — влеглпй; С. 

грунт—злеглий ґрунт. 
♦Слежна—слідкування, 
^Слезать, слезть — злазити, 

злізти; ,,Слезаіі“ — „Злазь". 
♦Слезоточивьій — СЛІЗНИЙ; С. 

вещество — слізні речовині; С. 
газ ■— слізний газ. 

Слепок — відтиск, -ку; С. с 
почати — відтиск пєчіткч. 
♦Слесарная— слюсірня, -пі. 
♦Слесарский —“Олюсірсьішй. 
♦Сіесарь — оліпсар, -ря. 
♦Слив — вбіжниїй -ні. 
♦Сливать, -ся, ^ слить, -ся 

8ЛИВІТН, -ся, злити, -ся, вили¬ 
вати, вилляти. 
• *Слитная (нераздельная) на¬ 
водка—нероздільне иащліоваїшя. 
♦Сличать, слинить — порівню¬ 

вати, пор- вшгш. 
♦Сличение — порівніпия*. С. с 

местпостью- иорівпіппя 8 місце- 
БІСТЮ. г 
♦СличительниЙ —ПО^ІВПЛЛЬНИЙ; 
С. ведоносгь — порівняльна відо¬ 
мість. 
♦Словесний — словесний; С 

распоряжепие — словесне розпо¬ 
рядження, С. сдача — словеспо 
здавання. 

Случай 

♦Слошньїй —■ складний; С. зв- 
щита—сплідна висліпа; С. обман 
— складні обміпа; С. огвет — 
складна відповідь. 
♦Слоистий — шаруватий. 
*Слой— шар, -ру, верстві, -ви. 

С. глинистий—глинястий шар, 
верстві; С песчаинй — піщіна 
верстві, шар. 

* Служба — служба, -би; С. вс- 
тсрипарие-саиїтариая — вотери- 
нарпо-саиіїариа служба; С впу- 
треоцяя— внутрішня служба-, С. 
гарнизошіая — залогова служба; 
С. караульная—сторожова служ¬ 
ба; С. лагерпая—таборова служ¬ 
ба; С. поленая—польові служба, 
С. саиитарпая—савітіриа служ¬ 
ба; С. сверхсрочпая —поверх- 
строкова служба; С.связп- служ¬ 
ба звязіф 

“Служби- (помещения) па- 
двіриі будівлі. 

“Слушебний — службівяіі. С. 
обязаппость—службовий обів’я- 
80К; С переписна — службове 
листувіпия; С поручеіше—служ- 
ббво доручення; С. распоряженнс 
-службове' розпорядження; С. 
форма—службова фірма. 
♦Служить—служити; „Служим 

трудовому народу" — „Служимо 
трудящому нарідові4*. 
♦Слухач — підслухувач, -ча; 

С-чей команда—команді підслу¬ 
хувачів. 
♦Слуховой — слуховий; С 01П10 

— дахове вікпсі. 
Случай — випадок, -дну. 
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Случайность 

Случайность — випадкбвіеіь, 
-воети. 

Спушать — слухати, вважДти; 
С-ться — слухатися. 

Сшшать, услмшать — чути, 
почути. 

*Слюдяной — ЛоСПЯКОВИЙ; 0 
пластинка—лоспякДва платівка. 
♦Сиазьа— (материаЖ) ма¬ 

стило, (дейстєие і мащення; С. 
густая—густи мастило. 

* Сматочшй — настильний; С, 
матсрнал — мастило, -ла. 

*Смазьівать, сназать — масти- 
ти, вимастити. 

] Сматувать, смотать ■— вмо'ту- 
вати, змотітп. 

*СмежмьіЙ — СУМІЖНИЙ. 

Смельїй — СМІЛИВИЙ, СМІЛИЙ. 

*Смена—зший, -ш; „Смепа 
ва моой марш'*—„змша. за мпо'ю 
руш“; С. караула — вміла сто¬ 
рони; „Смепа стой“ — „вїипа 
стш-‘. 

*СмЄНЄННЬ1Й —НВн/пЄШІЙ; „Сче- 
пешшй, оружие на осмотр“— 
„зганений, збр/и на о'г.-.яд'4. 

*СМЄНЯТЬ, СМСНИТЬ — 8МІНЙИ, 

вмішітп, заступати, заступити. 
*СмЄртОНОСНЬ'Й — ечертяпйй; 

С. полоса—слеріяна смуга. 
¥Смесь--гшлапііпа, -ип: С. го¬ 

рючая—гпальпД мішаийш*; С. кра- 
сочпая -іг фарбова штанина; С. 
механпческая—міщанина; С. хи- 
мичогкая — суміш. 

"Смета — кошторис, -су. 
Сметливость — спритність 

- -нести. 

Снаряд 

Смешивать, смешать — 8м/- 
шуватп, змішаїн. 

Смещать, сместить—усува¬ 
ти, усунуто; зміщати, змістити. 

Смещение — усунення; змі¬ 
щення. 

*„С к и р н о“ — „Струнко41; 
„Смирно, под 8начя“— „Струнно, 
до прапору4; „Спірно, равнение 
направо (палово)1* — „Струнко, 
рівняння праворуч (ліворуч)" 

^Смолистий — смолистий. 
Смолнать, смолннуть—змов¬ 

кати, вмовкнути, стихати, стих¬ 
нути. 

Смотреть —■ дивитися, гляд/- 
ти (чого). 

*Смьінание — вмикіпня, зі 
мкпепня, С. ПОВЯЗКИ— 8МІКНСППЯ 
пев’лзкп; С. обхода — зімкнення 
обхДду. 
Смь!кать,-ся, сомкнуть,-ся-~ 

змш;ати,-ся, зімкнути, -ея, „С«- 
мішпсь“—„зімкнись11; С. колонну 
—зімкнути колону. 
Сммчка—вдн інпя, спілка, -ки. 
Смучнуй (брус) — влучний 

(брус). 
^Снягчать, счягчить--м’якшй- 

ти, зм'якшити. 

Снабжчть, снабдить — поста¬ 
чати, постДчоти. 
* С набже н е ц,—поста чальник, -ка. 
*Снабжение —пастачіпея. 
^Снайпер—снДйпер, -ру. 
Сннружи—зДвні, вбкола, зна¬ 

двору. 
Снаряд—гарматевь, -тня; при¬ 

ладдя; С агитационний—аііта- 
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СнарЯЖДТЬ Совещательньш 

ційвий гарм&теиь; С. брив елітний 
—бризапті-ЕїзИ гарм&теиь; С.гші- 
настический —гімнастичне при¬ 
ладдя; С. важ’ігатсльпнй — ва¬ 
нільний гармітонь; С. свєтящий- 
ся—світний гармїтейь; Г. стадь- 
ной — сталевий гарматепь; 0. 
сегментппй — сегментний гврмі- 
гень; С химический— хемічииЙ 
гармітень. 

*Снарр>нать, снарядять—лгш- 
т^бііти, налаштувати: виряджати, 
вирядити; набивіти, набити {с,мі¬ 
ряв). 

Снаряшение — лаштування, 
лаиітупон, -пка. 

*Снаряженнуй~ налаштований, 
пабитий; С. снаряд — набитий 
гарматеоь. ) 
♦Снеговой, снежньїй—СПІГОВИЙ; 
С. запос—замет, -ту; С покров 
—снігове вкриття, сніговий по¬ 
крив; С.щит—-щиі протистжяиО. 

*Снижать, снизить —знижува¬ 
ти, знизити. 

*Снизу~ знизу, віспОду; „Сни- 
зу прикладом бей‘‘ — „Знизу 
прикладом бий-‘. 

*Снимание —здіймання. 
*Снимать, снять — здіймати, 

зняти; Сни-аемий участок г-8Дій- 
мувана дільш'щя, д., що П здій¬ 
мають; С. орудне с передка— 
здійч&ти гармату з передка. 

*Снимок—зияток, тку. 
Сноп—сніп, снопа. 
Сноровисто—спритно, зручно. 
Сноровка—спритність, -кости, 

зручність, -ПОСТИ 

Снур -іичур, -ра, мотузОк,-зкі. 
*Сннтие—8Д*П' аішя,, С.сроки— 

8ДІЙМІІШЯ крок/; С. Ч ИвргіДКОВ— 
здіймання з ворс днів; С. часових 
—здіймання стіЙАбвнх. 

Со елі. С. „Со знаменем, ва 
мнои, шагом марш11 — „Із пра¬ 
пором, за ішіІіо, кроком рупі“. 
♦Соблка-посульчьій —• собаиа 

(-кп) -посланець (-пця). 
*Собачна— зіскочка, .-кн; С. 

барабана— -заскочка барабану; С. 
лотка — заскочка короба. 
♦Собирать, собрать — (ору• 

оюив) складіти, склісти; зби¬ 
рати. зібрати. 

*Собираться, собратьсч—збп- 
рйтися, зіСфатися. 

Соблюдать, сиблюсти—додер¬ 
жувати, додержати, (чого) ви¬ 
копувати, вйкопати, 

Собрание—збіїри, -розібран¬ 
ня; общео собрание — вагільпі 
вбйрп. 

Собственнуй — власний. 
*Собьітие—поділ, -дії; С, воєн¬ 

неє — воєнна подія. 
Совершать, совершить—діяти, 

вдіяти, чинити, вчинити. 
Совершенно секретно—зовсім 

таїиие. 
Совершенний — цілковитий, 

повний.' 
Сонет Народних Комиссаров 

— Г4да Народнії Комісарів. 
Советский — радянський; С 

вдасть—Радянська влада. 
Совещание — нарада, -ди 
СовещательнуЙ -— дорадчий. 

Ь 
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Совместло Сояонеинмй 

Совмесгнв — разіїїг, сшльпо. 
, Совместньїй — СПІЛЬНИЙ, су- 

и^шй; С-пме действия—СПІЛЬНІ 
НЦ С обучопие — сшльпе на¬ 
вчання. 

*Соймещать, совместить — 
суміщати, сумістити; (обязан- 
НОСЛШ) ополучпти5 СПОЛУЧЕТИ. 

Совмещение — Су.ЧШШНЯЯ; 
{йбязпнмстей) сполучення. 

Совокупность — сукупність, 
-В0СТП. 

Совладать, совпасть—Ьвд 
времени) вбігатися, яб/гтися- 
(в прострсшстве) вливатися, 
злитися: 

Сорременньїй — сучіспий; С. 
разаитпо—сучасний ^розвиток. 

Согласова гие — погодження. 
Соглаеовьівать, согласовать 

*— погоджувати, погодити. 
Согнутьій —в/гнепнй. 
Содействие— сприяння, до-' 

номОга, -ги; грунпа С-вия—гр/- 
па допомоги. 

*Содействовать — сприяти. 
Допомагати. 
Оодержание—зміст, -ту; утри¬ 

мання; КОШТ, -ту. 
Содержать —- містити, утри¬ 

мувати. 
Соединенне -— (сейм.) сполу¬ 

ка; \,мех.) злука, -ІШ, влучення; 
С войсковое — військовії злука; 
С. врчмепяос—тимчасОва влука; 
С. постоянное—пост/йда, стіла 
злука; С. хцгичеекое — хемічна 
сполука; С. шворневеє—творене - 
па злука. 

Ооединительнмй — злучяий; 
С. ВПНТ - вЛЧЧПКЙ ҐІШНТ; С. 
втулка- -злучний утуяок; С. ка¬ 
нал—злучнип канал; С. кольцо-- 
влучнії кільце; С. планка—злуч- 
на планка; С. проьодиик—влуч¬ 
ний проЕІдпйк; С. рій аг—влуч¬ 
ний вДжідь; С. тяга—влучний 
тяг; С. чашка —злучий чОшка. 

*‘‘оединять, соединмть—злу¬ 
чити, влучити, сполучити, спо 
лу чині; 8'єдпуватп, з’єднати; 
„Соедшшть огопь“ — „8лучйтп 
вогОнь“. 

• Соззездив -сузір’я; С. Воль¬ 
ний Медвсдпцн —~Віз, ВОзи; 
С. Малой Медведицн — Малин 
Віз. 

Создавать, создать — утвО- 
рюваги. утворити. 

Создание — утвОрення. 
Сознательность — свїдОмість, 

-мости. 
Сознательшей — свідОзшй. 
Сознв —скликання, склик, -ку. 
Созьівйть, созвать—скликати, 

склі: кати. 
Сокращать, сскратить—ско- 

рОчувати, скоротити, прикорО- 
чуватн, зменшувати, зменшити. 

Іокращение — скорОчення, 
зменшення. 

Сокращіннуй — скорочений; 
С, нрофиль—скорОчсний профіль; 
С. рись—прикорОчена ристь. 
Солома -солома, -ми: С. яро¬ 

вая — ярова солОма. 
Солочрнньій — солОм’яоий: С. 

мат—солом’яний мат. 



Соль Сосредогачивать 

"■‘Соль — сіль, с?лн. 
*Соляная кислота — соляна 

кислоті. 
*Сомнниєь — ВІМІШЯСЬ. 
Соиннутьш — зімкн'епий; С. 

строй —зі мкпеиай лад. 
Соображение— шркувіиня. 
Сообразительность — вторбп- 

НІСТЬ, -ПОСТИ] спритність, -ноети. 

♦Сообщать, сообщить—СПОВІ¬ 

ЩАТИ, сповістити, повідомляти, 
ПОВІДОМИТИ. 

Сообщаться — вноситися, епо- 
луч&гися. 

Сообщение—сполучення; но- 
відійлеппя; С. -шш воешшя — 
військові сполучення; С. с ти¬ 
лом—сполучення П ТИЛОМ; С. ход— 
хід сполучний. 
♦Сооружать, соорудить —спо¬ 

руджати, спорудити, будувати, 
збудувати. 

Сооружени1 —будувіння, спо¬ 
рудження; будівля, -лі: споруда. 
ДИ; С. боюнпое — бетонна спо¬ 
руда; С. ХОЗЯІІСТВеШІОГО 8П.ІЧ0-" 
ния — будівля господарчого при¬ 
значення. 

Соответствие — відповідпісіь, 
-пости. 

Соответствсвать — відпові¬ 
дати. 

^Соответствующий - ВІДПО¬ 

ВІДНИЙ. 

Соотношение — співвідно¬ 
шення. 

*€опна — сбпка, -ка. 
Солоставлять, сопосгавить— 

иорівшовати, порівпяти. 

Сопредельньїй — суміжний. 
Солрикасаться.соприкоснуть- 

ся — стикітися, зіткпутися, при¬ 
лягати, прилягти. 

!:Сопринссновение —стикЛшія 
(с тте.н), прилягання (тс чему\ 

*Соііровождать —супроводити. 
*Сопровожданнций — супровід¬ 

ник, -ка. 
*Сопротивление —• (бпт, биору; 

С главное — головний бпір. 
Сопазиерность — помірність, 

-пости. 
Соразмерять, соразмерить— 

розаіряти,розмірига, нрисчосбву- 
ватн, пристосувітп. 

Соревнование - змагіппя. 
Сорньїй — засмічений. 

*Сорокаверстка — сороковер- 
стгвка, -ки. 

Сортировнл - • сортувашія, 
Сосед — сусід, -да, сусіда, 

-ди. 
Соседний —сусідній; С. часи. 

— сусідня частина. 
*Соскабливать, сосхоблить — 

зшкрібати?- ьшкребтй. 
*С0СК0Н — 8ІСК0П. -ку. 

*Сосок—лйптик, -ка, С. стерж¬ 
ня— ШіПТИК стрижня. 

*Сосредоточенив—зосереджеіг- 
ПЯ; скупчення^ С. 01’ПЯ — 3'ІСЄ- 
родженпя вогнів. 

*СосредоточенньіЙ, -но — зо¬ 
середжений, -п0| С. заряд —- зо¬ 
середжений варяд. 

Сосредотачивать, сосредото- 
читьзосереджувати, зосереди¬ 
ти, скупчувати, скулчити. 



Состав Сою8 
N 

♦Состав —склад, -ДУ; С. адзщ- 
нистратнвио - хозяйствешшй — 
адміністративно - господарчий 
склад; С. боевой- — бойовий склад; 
С. ветеринарний — ветериц&рішй 
склад; С. гаринвона — склад ва- 
лбгп; С. дистанцпонннй — ди¬ 
станційний склад; С. дьшовой— 
дим тчи склад; С. жг:08ео-до. 
рожинй — заїшпнчна валка, 
бклад; С. караула — склад сто¬ 
рожі; С. командний — коміидний 
склад; С. комисеарский — комі- 
сірський склад; С. консквй — 
склад кінський; С. до юнії — літ¬ 
ний склад; С. личньїй — осо- 
бЛсгий склад; людекой С.—люд¬ 
ський склад; С. медищшскцй — 
медичний склад; С. начал ьствую- 
щип— начальницький склад; С, 
переметній — 8ИШШ1Й склад; 
С. подвижной — ваговий склад; 
С. полпгичеекнй — політичний 
склад; С. пороха —склад нброіу; 
С.постояникй — постійний склад; 
С. свегящийся — світний склад; 
С. терочпьш — терковий склад; 
С. трубочний — трубковий склад; 
С. ударний — ударний склад; 
С. февье —- фав'с (динітро- 
нафталін). 
♦Составление — складання; С. 

кобол — ставлення в кбзла. 
♦Составлятцсоставить—еют- 

дйти, склісти; „Состава** — „В 
кбзла". 

"Составной — складовий, зло- 
жепий; С. часть — складова ча¬ 
стина. 

♦Состояние— стан, -ну; стапб- 
вшце, -ща; С. морально-полити- 
ческое — морільео - иадітичний 
стан; С. оружня— стан вбрбї. 
♦Состоять — б\тн, складатися, 

С. на котле — користуватися 
8 вір'ева; С. под следствием — 
бути ПІД СЛІДСТВОМ; С. нод су¬ 
дом — бути під судбм; ,,Затвор 
состоит из ... “ — „замбк скла¬ 
дається 8 . . . 
♦Состязание — взаганая. 
*Сосуд —иосудшт, -ии. 
Сотня — сбтпя, -пі. 

♦Сотрясенне — струс, -су, дви¬ 
гіт, -готу; {процесе) —ДВИГ¬ 

ТІННЯ. 

♦Сохранечие—вборі півня; до¬ 
держання (дисципліни). 

*Сохранять, сохранить—збері¬ 
гати, вберегти; додержуватися, 
додержатися 
♦Социализм— соціялізм, -му. 
♦Социальний — соціальний; С. 

положение — соціальний стан. 
:Сочетание — сполучення*, спо¬ 

лука. 
♦Сочетать — влучіти, СПОЛУ¬ 

ЧІТЕ; Сочетающие ОГОНЬ — що 
сполучають вогбнь. 
♦Сошка — ешш, -ки. 
♦Сошник—леміш, -меті; С. вин¬ 

ний — 8имбвий леміш; 01ІШДП0Й 
С — відкидний леміш. 

Союз — союз, -зу, спілка, -КИ; 

Союз Советскил Социа л печи но¬ 
ских Республик; С.С.С.Р. — Соїбз 
Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік; С.Р.С.Р. 

17$ 



Сотник Сшшить 

Союзний--СОЄВИЙ!', -К8; ЄпЬі • 

пик, -кг. 
'"Спайна — Одвіеть, -пости; елю- 

тОвуваивя, влютусапия; (меето) 
алюток; С. впутреппяя—вну¬ 
трішня ОдпіСіь. 

“Спалзь'вание — всовування; 
сповзігая. 

“Сиалзьівать, сповзти — всо¬ 
вуватися, всунутися, сповзати, 
СПОЬЗТ'Н. 

“Спальня, слальное помєще- 
ние — спільна, -сі. 

“Спасательний — рятункОзий; 
С. круг — рятунково кОло. 

“Спасать, спасти — рятувіти, 
врятувати. 

Спать — спіти. 
Спектакль — виетйва, -ви. 

“Спектральний— спектральний, 
“Спектрофотометр — епектро- 

фотометор, -тра. 
“Спектрофотометричєский — 

спйктрофотоиетріічнпй. 
“Специалист— фаіовйць.-івця. 
“Спеціальний — спецінльпий; 

С. одежда — спеціальний ОДЯГ; 
С. рода войск — епецьїльш роди 
зброї, сивці-ільне військо; С. 
часть — снв діяльна частина. 

“Спешенний — спішений; С. 
ескадрон —- сшшепа к/чна сотня. 

“Спешисание— спішування. 
“Спешиваться, спешиться -- 

спішуватися, спішити, -ся. 
“Спешить, лоспешить — поспі¬ 
шати, поспішити. 

“Спешно — спішно. 
'Спєшності.—спішність,-пости, 

пагальиїсть, -ности: С. роботи — 
сшнші.'ть робОти. 

Сч.іливать, спилить — спилю¬ 
вати, сішля'ти. 

“С^ина, спинка — спппа, -пи, 
гшістка, -ки: С'ка рукоятки—<- 
спїшка держака; „За спину“ — 
„ва спйпу“. 

“Спираль — спіраля, -лі; С.Бру- 
по — спіраля Брупова. 

’ Спиральний — спіральний; С. 
пружина — спірільна пружина. 

“Спирт — спирт, -ту. 
“Список —СПИСОК,-ску;ре&;тер, 

-тру; С. арматурний —■ ре Остер 
рпштупкОвий; С. ІШОІШОЙ — 

ІМВШШЙ СПИСОК, реестер; С, ПО- 

сяужной—службовий спйсок. 
*Спица ([колесная) — спиця, 

-д?. 
“Сплав {металлов) — стоп, 

-пу. 
“Сплачивать, сплотить—вби¬ 

вати, 8бйт.н; (ряди) — в’сдпу- 
вати, 8’тдпіти. 

“Сплетать, сплести —сплітати, 
сплести. 

“Сплоченность — 8’ідпаність, 
-ности. 

“Сплошной — суц/льний. 
“Сплюснутий — сплющений, 

сплюснений. 
“Сплющивать, сплющить- 

сплющувати, сплющити. 
Спокойний — спокійний. 

51 Сползание—зсОвувапня, снов- 
вайпя. 

“Сползать, сползти — веОвува- 
ТИСЯ, зсунутися, ОПоВЗІТИ, СП0В8ТИ. 



Споримо Среднпй 

Слорньїй — суперечний. 
♦Спорт — спорт, -ту. 
*СпорТНІНЬІЙ—сцортбвий; С. 

пгра — епортіва гра; С. ичу- 
щсство —чспортбве майні. 

Способ — спбсіб. -собу; 8&СІ6, 
засобу; чпп, ЧИН); С. В03ДЄІ1- 
ствпя — спосіб Еплйву: С. рн- 
бачий — рибальський снісіб; С. 
хи.чического нанадепия ~ спбсіб 
хелічного пЛпаду. какпм спосо¬ 
бом — яким чйпом. 
♦Спосооность — (о человеке) 

здібність, -пости; (о машине, 
войске) — 8ДІТПІСТК, -ПОСТП; 
{возможность) — снрілніж- 
піо'Л», -пости; С. красящая — 
ЗДАТНІСТЬ фарбувІТЦ; С. крою- 
щая — вдатність вакрЕватії; С.ма- 
невреппая —маневрова здатність; 
С. маршовая — мір шов а, зд^т- 
иість; С. пропуски ія — перепуск¬ 
ні спроможність. 

Способствовать — сприяти, 
допомагати. 
•Спотьїкач — енотйкйч, -чі. 
♦Справа — 8 прівого ббку,гпрі- 

ва; С. палево — 8 правого боку 
наліво; „Сирова по звеньям“ — 
„СпрДва лапками*-; „Справа по 
одному*—„Опрйва одипцем". 

Оправка — дбьідкч, -кп. 
Спрашквать, спросить — пи¬ 

тати, спитати, випитувати, за¬ 
питати. 
♦Спресованньїй — згниеппй. 

• пресовьіЕать, спресовать — 
ЗГн/чуваТИ, 8ГНІТЙТИ. 

Спр шленис — вппріетувашія, 

випростання; С. дорої’ — внпро- 
стувшшя ШЛЯХИ: С. ХОДОВИХ ли¬ 
няй — випростаппя ходових ліній. 
♦Слусн — спускання, спуск, -ку, 

узвіз, -візу; 0. к мосту — узвіз 
до місту; С. штопором—спускап- 
ЙЯ спірілею; плавний спуск 
курка —плавне спускйпня курка. 
♦Спускать, спустить — опу¬ 

скати, спустити. 
♦Спусковой—спускний; С.крю- 

чек — спускний гачік; С. иеха- 
ШІ8И — спускний мехаш'зм; С. 
планка — спускна планка; С. пру¬ 
жина— спускні пружина; С.ри- 
чаг—спускний важіль; С. ско¬ 
ба — спускпі клямра; С. тяга-— 
опускний тяг; С. шпур — спуск- 
пйи шпур. 
♦Спутувать, спутать — плута¬ 

ти, поплутати, (лошадей) пу¬ 
тати, спутати. 

*Спущенннй — епущеппй. 
• Сравнивать, сравкить — по¬ 

рівнювати, порівняти. 
’ Срашаться — битися. 
♦Сражение— бій (бою); багі- 

лія, -лік 
♦Сращивание—сточування, сті- 

чсппя. 
' *Средний — серед пій; С гори- 
вопта ль—■ середня повеміша; С. 
дистанцій — середня диетіпція. 
С. липейка — середин ЛІШЙКО; 
С. командний состав — середній 
комАпдпиО склад: С. пачальствую- 
щіій состав — середній началь¬ 
ницький складне, положепне — 
середпс ПОЛІЖОНПЯ; С. степеш. — 



Средство Ставок 

середній степінь; С, точка по- поставити, станови гп, достано- 
падания — середня точп» влу- бити; С. вехн — тич’кувіти; С. на 
чапіш; С траектория — середня вид — давати, дати на увїігу. 
траєкторія; С. уиос—ссрідпя *Ставня— виставка, -ІШ: ві- 
піра. ? еіінпиця, -ці. 
♦Средство — вісіб, -собу; сні- Стаж—стаж,-жу. 

сіб, -собу; С. для пересозки— Стажировать—стажувати, 
вісобн для перевОзу; С. огпе- Стайка — вгрія, -рії. 
виє—вогневі засоби, С. пере- 'Станан {снаряда) — корпус, 
возочньій — перевозОві зісоби; р. -су, (в щ/леметах)—цилїп- 
подршпие— впсадні засоби; С. дер, -дра; склівка* -ки; С. доп- 
пор&жепня — засоби поразки; ний —- денний ци.ппдер; С. онор- 
С. іфотявогазовие — протига- пнВ— опорний циліпдер. 
8«ВІ васоби; С. хпмическне — хе- *Стаканчик — циліндрик, -ка. 
нічні зісобн. * ^Сталкиват ся. столкнуться— 

*Срез — зрізок, -зка; зрівувап- стикатися, зіткнутися, 
ня, С. дульний-—дуловий арі- *Сталь—сталь, -ли. 
зок; С» казенний — тузовий * Стальна (пласт потника) 
зрівок. —стільки, -іш. 

*Срок—термін, -иу*. речіїи ць, Стальной-—еталівий, С. дно~ 
-нцн; строк, -ку; С. служби — сталеве ДНО; С. корпус — стаже- 
термін служби. вий кірпус; С. нагель — стале- 
♦Сросток (тел. кибеля)— вий тибель С,снаряд—сталевий 

стбчппа, -нн, С. фальшивий— гарматень; С. труба — сталево 
фальш ява стічина. трубі. 

Срочность—терміновість, -во- *Станима,станинна — стбвба,-бй; 
стп; негайність, -пости. С-на лафета — стовба лафету; 
‘ *Срочньій — термін'впй, негаїі- С-на салазок — стівба саиочбк. 
пий; С. донесенне — терцініве * Станковий — єтавкбвнй; С. 
донесення. пулемет—станковий КуДЄМ№ 

*Соочнослужащий—строковий *Становиться, стать —- ста- 
службівень, строковбць, -ІВЦЯ. ВІТИ, СТІІТИ: робитися, вробитися; 

"Сруб— зруб, -бу. С, лучнів - кращати, ліпшати; 
’ Срьів — зрпвічня, зірвіння. с.іуже—Гіршати; „Становись*- 
Ссадина — садп<5, -на, ураека, „Ставай11; Стать в ружье — іта- 

% _кп. ти до зброї; Стать на якорь—- 
>Стабилизйтор — стабілізатор, кинути (спустити) кітву. 

_ра. "'Станон — станок, -пкі 
♦Ставить,поставить— ставити, (конск.)— станок, -пкі, (сто- 
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Станционер 
Стенгазета 

ярн.) —• ве(а)рстіт, -ту; С. 
•евой — бі'іший СТЕПОК; С по¬ 
точний — перевірчнй станок; 
првцельвнй — ставок пацідь- 

ііі; С. пугаечвьіп — гармітини 
ан<5к; С. еверлнльний— сверд- 
ркз; С. токарний — токарна; 
тревога — станок триніжок. 
Станционер — стаціонер, -ра. 
Станционшй — стадійний; С. 
в а — ста ці йпа ніва. 
Станциа — стіція, -ції; с. 
ідухопла вательпал — лові гро* 
івпа стіція; С. мвввая— цінна 

ний, воєнно - С, 
стичний* 

Статут — ста 
Статья — і 

(ткопа). 
гациоиарньїй —стаціопірпий; 

С. лагерь — стаціонарний табор- 
С. расположеене — стаціонарне 
розташування. 
ІТВОіІ — ЩБКЙ, -КИ; (Оревес- 

Нг',Щ стовбур, -ра; канал 
ствода — канал ц.'вки 

Ствольний — цівковий; С. на- 
держка — цівкові затримка; С. 
замок — цівковий вамік; С. ко¬ 
робка—цівкові коробка; С. на¬ 
кладка — цівкові накладка; С. 
пружина — ціанові пружина. «; 

"Створ — стулок, -лку. 
*Стєбель — стеблі, -бла; С. 

ватвора — стебло замкївв; С. 
нрвцела — стебло мі ринків Є; 
с. с рукояткой — стеблі із руч¬ 
кою. 

«тенать, стечь — 
стекти, вбігати, вбігти 

‘^Стекло скло, скл 
повое - лампове сісле; 
ное — шибка, -ке. 

Стекляний — скляні» 
вод — гута, -ти; С. у] 
СКЛЯНІ Н030МБИЦЯ; С. В 
скляві шкурка. 

*Стелажи — рнштовап 
Стемнеть — штелпіт 

пути. 
Стена — стіна, -пй; ( 

ная) — мур. 
Стенгазета — стінгазета, -ти 

Боеппо-стати 

Старательность — дбайліі- 
вість, -воств. дбалість, -лости, 
старанність, -ностц, 

Старательньш -— дбайлйвий, 
старанний, дбалий. 

Стараться, постараться — 
дбати, подбати'. 

* Старт — старт, -ту. 
Стартер—етартппЕ, -ка. 
Старший —старший; С. врач— 

старший лікар; С, гренадер — 
старший гренадер; С. командний 
состав — стіршин комівднпй 
СКЛПД; С. по конюшпе — Сїірший 
стайні; С. разведчик — старший 
розвідач; С. степепь — старший 
степінь. 

Старшина — буач^живГї, -ного. 
Старшинство — старшинство, 

-ва. 
*СгатистическнЙ — стагпстйч- 

етшати. 



Степка Стол 

♦Стенка —стінка, ки; С. вер¬ 
тикальная—прячовйспа стінка: 
С. передняя — передня стінка; 
С. шведская — шведська стінка. 
♦Стенной —стіпвйй; С. газе¬ 

та— стіпні газета; С. часн — 
стінний годиппик. 
♦Стенобатний —муролімншї. 
’Степень — степінь; -пеня; сту¬ 

пінь, -неня; міра, -ри, С. внс- 
шая — вищий степінь, С срсд- 
ияя —г середній ступінь; С. стар¬ 
шая — старший степінь; стіршнй 
ранг; С. умепьтения — міра змен¬ 
шення; С точно с-ги -— міра т*Ь- 
постн. 
♦Стерео-труба — стерео-тру- 

бі, -би. 
♦Стерень, -ся—стерегти, -ся. 

- Стержень—стрижень, -жня, 
стебло,-лі: прут, -та; С. го ювной 
—головкове стеблі; С. затвора — 
стрйжень валка; С. контактний — 
коитіктаий стрижень; С. паправ- 
ляющнй—панряуейй прут; С 
для лепти — стрйжень для стріч¬ 
ки; С. стадьпой — сталивші стри¬ 
жень; С. ударника—стрижень 
удірника. 
♦Стеснение—стишення, утиск, 

-«У- 
* Стесненш ш — стіснений, об¬ 

межений; С, обстрел — обмеже¬ 
ний обстріл. 
♦Стеснять, стеснить — стісня¬ 

ти, стіснити. 
♦Стечение — збіг, -гу; С. на- 

рода — натовп, -иу; тиск, -ку. 
♦Стирать, стереть — ста¬ 

ріти, стерти: С. (белье) — 
прати. 
♦Стирна (белья)—прання'. 
♦Стискивание — стйскування, 

стискання. 
♦Стискивать, стиснуть — сти- 

скіти. стиснути. 
Стихийний—стихійний; С яв- 

ление — стихійне явище. 
Стоимость —вартість, -тости, 

ЦІНІ, ціни. 
Стоверстка — стоверстіака, 

-ги. 
Стог- стіг, сті>гу,{умешіи.) 

стіжо'к, -жкі. 
♦Стойка — стояк, -кі, постіва, 

-ви; С. без ружья — постава бев 
Гвинтівки; С. основная—осповнйй 
стояк; С. поршня — стояк то- 
локовий; С. с ружьеи—постіва 
І8 ГВИНТІВКОЮ; С. С ТрубКОЙ— 
стоя'к із трубко®; Гребель стой- 
ки — гребінь стояко'вий. 

СтойниЙ — тривкий, непохит¬ 
ний; С. гав — тривкий газ; С. 
часть — непохитна частина. 
♦Стойк ость—тривкість, -кости, 

непохитність, • НОСТЯ; С. взрив- 
чатих веществ— тривкість ви¬ 
бухових речовин 
♦Стойло --- СТІЙЛО, -ЛЙ. 
♦Стоймя — сторч. 
♦Стойчатьій—сторчовий; С. опо¬ 

ра— сторчові опора; С остов — 
сторчові снасть. 
♦Сток — стік, стбку; стікання. 
♦Стол — стіл, столі: С. вер¬ 

стак (для чистки винто- 
вок) — стіл варстіт; С ново- 



Оуолб 

рчТПМЙ—ПОВОрІТПИЙ СТІЛ] С.угло- 
мбра — стіл кутоміра. 

Столб — стовп, -ні, С. верето- 
вощ кнлометровий —- верство., 
верстовнн, КІЛОМСТрбвПЙ СТОВП; 

С. контрольний — контрольний 
итовп; С склоноуказатедьннй — 
схпдовказівннй стовп. 

Столбогой—стовповий; С. до¬ 
рога—стовповий шлях. 

Столнйовение —в/ткнешш, су¬ 
тичка, -кп; с. боевое—бойові су¬ 
тичка; С. бойцов—сутичка бійці і?. 

СТОЛОВЬІЙ—СТОябвИЇЇ; НЗОт/лЬ- 
шій. 

Столовая — їдальня, -ні; С. 
лампа — настільна лялпа. 

*Столвр — стбдяр, -ра. 
я Столярний — столярський; С. 

клей — карук, -к$. 
'Стопич — стоп ів. -ну. 
'Стопор — стопор, -ра; С. кла¬ 

пана — стоцор хлнпакбвий; С. по- 
ходпого положення курка — стб- 
нор куркі в пох/дному стіні. 

Стопорний — загрпмгшп; С. 
ьішт — ватримний ґвннт; С. 
клик — ватрпмниЬ клии; С. ру- 
коятка—ручка ватримиа. 

Сторож — сторож, ж». 
Сторожевой — сторожовий; С. 

8вепо—сторожові лапка; 0. охра- 
нение — сторожові охорона, С. 
отряд — сторожовий нагін; С. 
пост — охоронна ст/йка. С. ре¬ 
ве рв — сторожовий резерв. 

С горона —бік, ббкк; стороні, 
край, краю. 

Сторониться — усу вітіїся 8 

Страшить 

доріги, сходити 8 дорбги, ухиля¬ 
тися. 

Сторонник —- прихильник, -ка, 
прибічник, -ка. 

Стояние — стои’ння. 
Стоянка —стеанпя, дтбянка 

-ке; зшшяя С. — «ипг'вля, -лі. * 
^Стоять, стать — стояти, сті- 

ти, ,-Стоять вольно** — „стати 
ВІЛЬНО*1; „СТ0Іі“—„СтІЙ“; „СтОЙ. 
Вппь патрон**—„Стій. Бйбери 
набш*'; „Стой. Ло кольцу на- 
вад“ — „Стій. За кільцем па- 
8^Д“; 11 Стоїк Прожняя установ¬ 
ив1— „Стій. Попередпя устіва**; 
„Стой. С передков палево (на¬ 
право, прямо) марш**'— „Стій. 
Із ^передків лівбруч (правбруч, 
просто) руш**; „Стий. Дедь 00. 
І илка 00-00“ — „Стій. Ціль 00 
Міжсик 00-00“. 

^Стоячий — стоячий. 
*Стража — охорбпг; 0 погра- 

ничпая —прикордонна охорбпй 
Страна — країпа, -ни, кран, 

КрйШ; сторопі, -ПЙ. 
*Стратегичесняй — страгегіч- 

гнй; С. пгра — стратегічна гра: 
С ключ — стратегічний кдюч- 
С. по єн чия — стратег/чпь пози- 
цїя; С. в рбшбнпо — стратег/1чне 
вирішення;^ С. рубеж — страте¬ 
гічний рубіж. 
♦Стратегия — стратегія, -гії. 
Страх — страх, -ту, жах, -ху. 

ляк, -ку. 
Страшить,-ср,устрашить,-ся - 

лякати, -ся; злякати, -ся; жахй- 
ти, -ся, жаін/ти. -ся. 



Отрагшнй Огрнжші 
» 

Страшний — страшній, стра- 
шенпий. 

*Стрела — стрілі, -лі; С. про- 
веса — стріла з лисіння 
♦Стрелка — стрілка,-ки? С.жел. 

дор.— вилиця, -ці, С. загнит- 
пая — магнітна стрілка. 
♦СтрелновиЙ— стрілецький; С, 

взвод — стрілецька чоті; С ди- 
ВИ8ИЯ-—стрілецька дивізій; С, кор¬ 
пус— стрілецький к«*рлус, С. ли- 
нейка—стрілецька ліпійка; С. ли¬ 
пня—стрілецька лінія; С. окоп — 
стрілецький шіпець; С. отделе- 
пие — стрілецький рій; С ПоЗИ- 
ция — стрілецька повиція; С. 
полк— стрілецький полк; С. сту¬ 
пень — стрілецький приступок; 
С. устав Р.К.К.А. —стрілецький 
статут Р.С.Ч.А.; С. день— роз- 
стрільпя; С часть — стрілецька 
частіша. 
♦Стрелок—стрілець1 (-льц.і); С, 

отличний—видатний стрілець. 
♦Стрелочний — (п/с. д.) вйлпч- 

лиіЬ 
♦Стрельба — стрідишш, ^стрї- 

лйпйіщ -пи; С. боесая — бойове 
стріляння; С. в пнтервальї — 
стріляння в інтервали; С груп- 
повая ружейпая — групове стрі¬ 
ляння з гвинтівок; С. дробинка¬ 
ми — стріляння дробинками; С. 
лежа — стріляння павлежачкй; 
С навесная — 8висле стріллнпя; 
С-баначальная — початкове стрі¬ 
лі аня; С-бм непрерквность — 
безупинність стріляння: С. пч по 
раженпе — стріляння на поразку; 

С. непрямої паво’дкой — стрі¬ 
ляння непрямим націлюванням. С. 
почью—стріляння ВНОЧІ; С. ПО 
движущейся доли—стріляння 110 

рухомій цілі; С. практическая - 
практичну стріляння; С. по за¬ 
крутим їіелям—стріллнпя по ви¬ 
критих цілях; С. по илощади — 
стріляння площами, но плбщі; С. 
по рубежам — стріл ішп по 
рубіжіх; С. ■ иршіельпая — на¬ 
дільно стріляння; С. с закрктмх 
П08ПЦПЙ — стріляння з закри¬ 
тих позицій; кучпостьстрельбн— 
купніг-ть стріляння; скорость С.— 
швидкість стріляння: С. через 
голови — стріляння ч»'рез го¬ 
лови. ' 
♦Стрельбище--стрільбище, -ща, 
♦Стреляньїй — стріляний; С. 

гильза — стріляна гільза. 
♦Стрелять, вистрелить — стрі¬ 

ляти, вистрілити; „Стрелявшему 
орудию (взводу)1* — „Гарматі 
(чоті), що стріляла*4; Сгреляющсе 
приснособление — стрільник 
пристрій. 
♦Стренительний — павАльвий. • 

С. атака — напільна атіка; С 
перебелікі — повільний перебіг. 
♦Стремиться — пориватися, на¬ 

магатися, пряхувітн. 
*Стремление — иоривАння, на- 

магАння, прямування. 
*Стремя—стремено, -на, (мн.) 

стремена. 
♦Стремянна — стуганка, -ки. 
Стрижка — стриження, стриж¬ 

ка, -ки. 
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Сгричь, -ся, остричь, -ся — 
стрйгти, -ся, постригти, -сб. 

Строгий, -го — суворий, -ро, 
Строгий, -го; С. внговор — су- 
ьбра догана; С. лошадь— стрб- 
ГИЙ Е’ВЬ. 

Строгость—сувбрісгь, -рости, 
гострість, -рости. 
Строевой—мушгрбвйи,С.делж- 

ность — иуштрбві посада; С, 
кузпсц — муштрбвйй КОВІ.ЧЬ; С, 
капцелярия — чуштрбва канце¬ 
лярія; С. лошадь — чуштрбвйй 
кінь; С. отряд —- муштрбвйй за¬ 
гін; С. расчет — муштрбвйй роз¬ 
рахунок; С. устав — 'суштровий 
статут; С. чаоть — иуштрбві ча¬ 
стина. 
Строение — буд/вля, -ЛІ; бу- 

дова, -ви: С. бвлочное {мосіпа)— 
трякові Я ОСТОВІ буд-іва; С. ка- 
менлос кам’яниця» С. иежплое— 
нежилі будівля; С ячейки—бу- 
дбва гиіздйнки; структура осе¬ 
редку. 

Строжайшмй иайсувбріший; 
С.виговор — иайсувбрша догана. 

Строительнуй — будівельн її; 
С. матерпал будівельний мате¬ 
ріал. 

*Строительство — будівництво, 
-ва. 

Строить, -ся — ладнати, -ся, 
будувати, -ся; „Строй фронт45 — 
„Ладнай фронт44; „Стройся*1 — 
„Ладнайсь41; „Стройся по звепь- 
яч“ — „Лійки ладній44; „Стройся 
по шести * — „Шпткп ладній44, 

трой — лад, -ду; стрій, стрбю; 

журавлиний — .шд журав¬ 
линим ключем. 
♦Строиность — струпкісгь, -ко¬ 

сти. 
‘Стропила — крокви, -ков. 
Стропильний — крбквовий. 

♦Строптивий — непокірливий; 
норовистий; С. КОПЬ — НОрОЬН- 
стий кіпь. 
♦Строчка — рядок, -дні. 
Ст роющаяся дорога — шлях, 

що будується. 
Стружна — стружка,; -ги; стру¬ 

гати» 
^Струяться (просачивать- 
ся) — точитися. 

Структура — структура, -ри, 
будбва, -ви. 

Струнний — струшщгі. 
Струя — струмині. 

^Студень гремучий — гримучі 
дріглі. 

Огуденнстьій — драглистий- 
С, дниамнт—драглистий динаміт. 

Стул — стілець, -льця. 
Ступать, ступить — ступіти, 

сугийти. 
♦Ступень—прйступок,-пка, схі¬ 

дець, _ -ДЦЯ; С. стрелковая — 
стрілецький приступок; глубипа 
с грелковой С. — глибині стрі¬ 
лецького приступка. 
♦Стуленька — східець, -дця, 
щабель, -бля, С-ки — східці, -ців. 

Ступеньчатий — східчістий, 
Ступмца— міточииа, -ии. 

♦Ступня—стопі, -пй. 
Стик — стик, -ку; 0 карт - 

етик май. 
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Стягивать Схема 

♦Стягивать, стянуть—стягіти, 
стягти. 
♦Стяжна — стягіння, стігіль. 

-теля. 
♦Сшнной—стяжний: С. болт— 

стяжний прогінич; С. вязка — 
суязйіо В’Я8ІНПЯ; С. КОЛЬЦО— 
утяглі о кільце. 
♦Суглинок — суглинок, -яку. 
♦Суголовний — суголївпиіі: С. 

ремень — суголівшій ремінь. 
♦Суголовье — суголовок, -вка. 
Суд —суд, -ду. 
СудеоннЙ — судовий. 

♦Судно — судно, -&&) С. раз- 
веднвательпое — розвідче судній. 

Суєта — суегі, -тй; метушня, 
-ПІ; без суєти — без МеТуЩПЙ 
♦Суживать, -ся, сузнть, -ся— 

звужувати, -ся, звузити, -ся; 
С уживать попліне — ввужува ти 
поняття. 
♦Сукно — сукні, -ПІ; С. Прїї- 

борное — сукні приладове. 
♦Суконка — суконка, -ки. 
♦Суконний — сукінний; С. кру¬ 
жок — сукінний кружок. 
♦Сумка—тірба, -би, торбина, 

-шіу тішка, -ки; С. патронная — 
пабійпнця, -ці; С. переметная — 
сакви, -ков; С. сапотарная — 
сап.тірпа торба. 
♦Сундук — скриня, -пі. 
♦Суперфосфат— суперфосфат, 

-ту. 
♦Супонньїй — суп'іичий 
Супонь — сук ня, -пі. 

♦Сурик—маті, -та''. 
♦Сурьма — антпмін, -ну. 

♦Сусіав — суглоб, -ба. 
♦Сутки — добі, -би. 
♦Суточньїй — добовий; С. водо¬ 

рость — добові відімість; С. да¬ 
ча — Добово ДЕВІПНЯ; С. доволь- 
сгвие — добові пайка харчів, 
харч па доб^; С. наряд — добо¬ 
вий наря'д. 

Сухой—сркй; С. перегонка — 
суха дестпллція; С. пироксилии— 
сухі піроксиліна. 

* Сухоналивной—сухоналпшшй. 
♦Сухопутний — суходільний; 

С. ведомство — суходільне уряд- 
ппцтво; С. кр«*пость — суходільпа 
фортеця; сухопутно-морской — 
суходільно - морський. 
♦Сушильня — сушарня, -ні. 
Сушка белья—сушшня білони. 
Существенний — істітннй. 
Сущность — суть, -ти. 
♦Сфера — сфера, -рн; С. даль¬ 

ньо огпя — сфера далекого вог- 
піб; С. действптельного огпя — 
сфера дійсного ВОГН^; С. ружей- 
пого огня — сфера рушничного 
вогшо. 

' Сфероид — сферіїд, -ду. 
' Сфероконический — сфероко- 

нічпнй. 
♦Схватка—сутичка, -ки; бійка, 

-ки; (технич.) — лисиця. 
♦Схема — схема, -чп; С. опе¬ 

ративная — оперативна схима; 
С равводивательная — роавідча 
схема; С. связп — схема ввязку, 
С. тилових учреждепвй — схема 
тилових уставів; Схему испол- 
нять — викінувати схему. 
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Схематичеекий Тавро 

Схематичеекий, -сни—схема¬ 
тичний, -но. 

Сходяи^ийся — збіжний; С. 
веер — вбіжне ВІЯЛО, 

С’ездка (лошадєіі) — иід- 
парівування. 

Сцепление — зчіпленая. 
♦Сцепной -8ЧІПНЙП; С. муфта — 

опилучші муфта; С. щека — зчіп¬ 
на щека. ' 
♦Счет—лічшпя. лічбі, -би, раху¬ 

нок, -пка; С. от стапцпи до стап- 
дпи —лічіння від стіції до стадії. 

* Счетчин — лічильник, -ка. 
С’езд—8’Ї8Д, -ду. 

*стемка—8ДІНИІНПЯ; С. бус- 
сольная—бусольпе здіймання; С. 
верхом — здіймання верхи: С. 
во'ішіи-тлазомериая — військове 
здіймання но Іко; 0 ипструмеп- 
тальная — сгрумептільне 8ДІЙ- 
МІїШЯ; С. ЛШЩЙ— 8ДІЙМЙШІЯ ЛІ¬ 
ВІЙ; С паршрутпая — маршрутно 
8ДІЙМІШІЯ; С. мензульная — мен¬ 
зул ьпе здіймання; С. ’местности — 
здіймапня місцевеє ти; С. по 8а- 
меткам в записиой кпожке — 
8дііі»'ашія па підставі зіміток у 

т 
Табак — тютюн, -ну. 

*Табель — табель, -беля; Т. 
внеерочньїх донесений — гіОель 
пгзатерхшівих донесепь; Т. ка- 
зармеиішх привадлежноатей — 
тібель майні ка їарпі; Т. постам— 
табель стійок. 
♦Таблица— таблиця, -ід; Т. 

записній кншкці; С. по обе сто¬ 
рони дгиженпя — здійміпия па 
обидва бік» руху; С. оолушістру- 

- ментальная — пашветрумептідьце 
8діймання; С, зякерпая —- кутів- 
внчно здіймікпл. 

*С’ЄМНМЙ—8ДІЙМІПВЙ; С. ЖврДЬ 
(в конюшне)—здійміна жердка 
(в стайні); С. ось — ядіймайа 
ВІСЬ; С. прпспособленве — здій- 
міппй пристрій. 

*С’емочньій — вдіймальшіп; С. 
ипструнент-8ДІЙМІЛІ-ШІЙ стру- 
кент; С. работа — робота здій¬ 
мання. 

С емщик — здіима.іьішк, -каї 
, С’естной—їстівний; С ное — 
їжа, ЇСТ1ВПЄ; С. нринаси—їстів¬ 
ні припаси. 

Сьіпучесть — сипкість, -кости. 
♦Сипучий — сипкий. 
Снпь — висипка, -ки. 

♦Омред—щирець, -рЦЯ. 
Суромятнаяконш сирйдя,-ді. 
Сьірость-ВОГКІСТЬ, -кости. 

♦Сурцовмй (необожж. кир- 
пич)— з сирці. 
♦Сюрьма— аптимбн, -пу. 

стредьбн — таблиця стріляння; 
Т. уеловпьіх внаков — таблиця 
умовних зніків. 
♦Табличка—табличка, -ки. 
♦Табурет — ст/льчнк, -кз. 
♦Тавр продольнуй— тет (-таї 

подівжпті (-ого). 
♦Тавро—таврі, -рі. 
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Тав 

♦Таз— миска, -ки, 
Тайна — таємниця, -ці. 

* Тактика — тйктпка, -ки. 
♦Тактичесний—■ тактичний; Т. 

пгра—тактична гра; Т. подго- 
товка —такти ч па підготбиа, Т. 
ученні — тактичне навчання; Г 
форма— тактична фбрма. 
♦Талон —талбп, -па. 
♦Тальвег— низькоділ, -долу. 
♦Тамбур — тамбур, -ра, прпсі- 

пок, -пка. 
♦Таможня— мйїнщя, -ці. 
♦Танк—танк, -ка. 
♦Танковий — тінковнй. 
♦Тара — тіра, -іш. 
♦Тарелка — тарілка, -кп; Т. бу¬ 

ферная — відпружппкбва тарілка; 
Т. сидения — тарілка сідцева. 
♦Тарелочная пружина — таріл- 

кувіта пружина. 
♦Тарель — таріль, -дії. 
Таскать, тащить — тягітп, 

тягти. 
♦Тачанка — тачанка, -кн. 
♦Тачка — тічка, -кп. 
♦Твердость—твердість, -достп, 
Т. воли — ТЕердість вблі; заввл- 
•гість. 
♦Твердий — твердий; Т. про- 

слоііка —твердий прошарок. 
♦Театр воєнних дєйствий— 

войовг ще, -ща. 
*Т єну честь—текучість, -чостп. 
♦Текущий — ПОТОЧНИЙ; Т. де- 

ла — потбчнї справи; Т. допесе- 
иие — потбчне донесення; Т. ро¬ 
бота—поточна робота; Т. счет— 
нотбчпий рахунок. 
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Тез: її 

Телега — віз, вбза. 
♦Телеграф — телегріф, -фу: Т. 

бесороволочішй— бевдротбвий те¬ 
леграф; Т. проволочинй — дро¬ 
товий телеграф. 
♦Телеграфної — телеграфіст, 

-ста. 
♦Телеграфний передатчик— 

телеграфний передавач, -ча. 
♦Телефон —- ТЄЛЄфбп, -ну; Т. 

ондукторний — індукторний те¬ 
лефон; Т. полсвой — по іьовий 
толефой; говорить по Т ну — 
говорити телефбіГозг. 
♦Телефони^овать — телефону 

віти 
♦Тодефонист—телефоніст, -ста. 
♦Телефонний — телефбппнй; Т. 

конечний аипьрат — теяефбшши 
кінцевий апарйт; Т. двуколкл — 
телеФбнна бідкя; Т липня — те¬ 
лефонна ЛІНІЯ; Т. нровод -— то- 
ЛбфОШШЙ Провід; Т. СРТЬ — ЇЄ- 
лефоипа мережа; Т. стапцпя — 
телефонна стація. 
♦Телефонограима — телефопо- 

гр<іма, -ми. 
♦Тело — тіло, -ла; Т. жидкое— 

течне ТІЛО; Т. мияомета — ТІЛО 
міномета; Т. орудпя — тіло гар- 
міти; Т. пулемета — тіло куле¬ 
мета. 
♦Телогрейна — тілогрійка, -кп. 
♦Телодвижение — рух тіла. 
♦Телосложение — уклад тіла. 
♦ Темлян — китиця, -ці. 
♦Темнота—-темрява, -ви. 
♦Темп — темп, -ну- Т. стрель- 

би—теми стріляння. 
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Температура 

Температура — температур 
*РИ: Т. вовдуха —1 температура 
повітря. 
♦Тендер — тендер, -ра. 
♦Теневой -— тіньовий. 
*ТвН> — ТІПЬ, -ИЦ; место в 

топи — зітіпок. 
Теплушна —тепляк, -ка. 
Тепльїй —ТНПЛПЙ; Т. вещп — 

теплі речі. 
' Тереть—т^рти, (об обуви)~ 

муляти. 
* Терка — терка, -ки. 
* Термит — терміт, -ту. 
Термитооий состав — термі- 

тоьпЬ склад. 

Термометр—термометер, -тра. 
♦Тезочний — терковий; Т. щщ- 

гпособлеиие—терковий пристрій; 
Т. состав— терковий склад. 

Терпеливость — терплячість, 
-чести. 

Терпеливо — терпляче, терпе¬ 
ливо. 

*Терпуг — терпуг, -га, 
♦Терраса — тераса, -си, 
Герриториальньм — терию- 

ріяльипіі; Т. часть—територіаль¬ 
на частиш. 

*Территория — територія, - рік 
Терять, ^ потерят'і—губити, 

вгубити, тратити, втратити, га¬ 
яти, вгаяти (час). 
♦Тес — тес, -су. 
* Те сан — тее£к, -кі 
Несемочное кольцо — стріч¬ 

кове кільце. 
♦Теснина — тісніша, -ки. 
♦Теснить — тіснити. 
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Тіацкпй увел 

* Тесьма — тасьма, -мй; Т. мер- 
пал—мірил тасьмі 
♦Тетрил — тетрил, -лу. 
♦Техннка— техшка, -цщ Т. 

бога техніка бігу; Т. боевого 
прияенепця оружнд — техніка 
бойовбго застосування зброї; Т. 
чврчення— техніка рпеупйпая. 
♦Техничесний-технічний; Т. 

войска — техи/чее військо- Т. 
маекпровка — технічне часку- 
па пня: Т. подчипенпость — тех- 

. нічна підлеглість; Т. гвявь — 
технічний звязіік; Т. средства — 
техшчлі я4 ;обй; Т. часть — тех¬ 
нічна частйяа. 

*ТЄЧЄНИЄ Іреки) ~ ТЄЧІЛ, -ЧЇГ; 
(время) — протяг, -гу; ПО ТЄ- 
чению за водбю; против тече- 
НИЯ-Іфіітп води. 
Печь—теча, -чі; текти, б/гти. 
♦Тип—-тип, -ну, 

’Типичний — трнбвий. 
*Тир — стрільпйця. 

їяски—лещата, лещат; Т. при- 
верточпне—лещата що прикручу¬ 
ються; Т. ручпію—ручпГ лещата. 

Тиснение — вйтденеепя. 
♦Тихоходньіій (о лошади) — 

твхобіжпигі; (о пароходе) — 
тихоплівшій; (об автомоби- 
ле) — ТИХОХІДНИЙ; (о М07П0- 
.ре) — тихоруї/шсй; (об агро¬ 
плане) — тихолітнпй. 
♦Тишина — тиша, -ші. 
Тканевий — ткапйпний. 

♦Тнань — ткашша, -іш. 
Ткацний узел— ткацький ву- 

яол. 



Товариш Точило 
І! 

Товарищ —товірпш, -ша; „То- 
варшци командири отрядов, ко 
нно*'— , .Товариш Гкомрпдйри за¬ 
йців; до мене". __ > 

Товарищеский —товариський. 
♦Товарний— товаровий, ван-' 

тажпий| Т. отдел — товаровий 
відділ; Т. И068Д — ваптіжний 
піїад. 
♦Тон— струм, -му; Т. большиго 

налряженйя — струм великої 
напруги; Т. малого напряженая— 
струн кадбї напруги; Т. пере- 
менпьій — вмінипй струм; Т. по- 
стс.яоішй — простий струм. 
♦Токарний станок — токірка. 
Пол—тол, -лу. 
♦Толкание — штовхіппя; Т. 

ядра — штовхіпня гіда. 
Толнать, тоикнуть — штов¬ 

хати, штовхнути. 
Т олковьій —- тямовитий, тя - 

аущий, тямкий. 
*Толстьій — і овстйй, грубий. 
♦Толуол — толуол, -лу. * 
♦Толчек —ПОШТОВХ, -ху; Т. кру- 

10В0Й—-коловий ПІШТОВХ; „Т. па- 
лево“—„Поштовх ул7вш‘; „Т. на¬ 
право"— „Шлітовх управо41. 
♦Толща—товща, -щі. 
* Т олщина — товщині,-пй; гру¬ 

бний, -ий; толщипою—вавтовшкй. 
завгрубшки, 
♦Толь — толь, -яю. 
♦Тонкий—топкий; Т. наводка— 

докладно вацілюванна. 
♦Топить — палити. 
Тонна печей — ділення грубок 

♦Топний — грузький. 

♦Топливник {топка) — иа- 
липнйк, -кі. 
♦Топливо — паливо, -ва. 
♦Топографнческий — топогра¬ 

фічний; Т. гребеш, — топогра¬ 
фічний грйбіпь; Т. карта—топо¬ 
графічна міна. 
♦Топографкя—топографія, -фіі. 
Топор— сокира, -рп; Т. ко¬ 

лун—колдун, -ій| Т. легкий — 
легка сокира; Т. малий — галі 
сокира. 
♦Топорище — сокирище, -ща. 
♦Топтать, -ся — топтіти, -с«, 

(посевьі) толочити. 
♦Торба (конская) — іш'пька, 

-ки: 
♦Торец {для мощения)— 

торч&к, -кі. 
♦Торжественное обещанке — 

урочиста обіцянка. 
Торжество — свято, -та; нс- 

рем<5га, -ги. 
♦Тормоз — гальмі, -лі. 
♦Тормозить, затормозить — 

гальмувати, загальмувати. 
♦Тормозной — гальмовий; Т. 

пластинка — гальмові платівка. 
Торная дорога — битий шлях. 

♦Торпеда — торпеда, -ди. 
♦Торфяной грунт — торфовий 

ґрунт. 
♦Торцовьій {о мосте) — тор- 

чакіівип. 
♦ТоченьїЙ — тбчснии. 
♦Точило — точило, -ла, гостри¬ 

ло, -ла; Т. камепнос — ТОЧИЛО 
КІм’яПЄ; Ті иаждечное —точило 
нгаргедйве. 

8 
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"і’4' вальншс ('ш> лЛ > .""А 
• *тРав0ранм9 позики » *Трансрог гир ‘ ^‘Ирча 
яерзні позиції. ЗИЩіИ — тра- , -рг. Р Р ~~ рупорів 

ІК?РІУ0Є пі. ^ [нчстортний _ 

4^"-*0РМаГ0Р - ч~*» 
' Іраише"иь'й - іра,.ш,іято„ 
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Т. артшідерия — траншейна 
артилерія; Т, орудне — тран¬ 
шейна гз^мііта; Т. пушка — тран¬ 
шейна пушко. 

•Траншея—траншея, -шеї. 
•Трап—орудозлйв, -ву; (у бор¬ 
та судна) — східшік, -кі. 
Трапецкл — тріпез, -зу. 
Т рассировка — трасув.'нпя. 

•Трассировочньїй шнур —тра¬ 
сувальний шнур. 
Требованне — винбга, -ти; вп- 

магінпя; Т. письменнеє — пога¬ 
на вимога. 
Требовать— впмагітп; потре- 

увати. 
•Тревога — трпвбга,-гп; Т та- ' 

вовая — гізова тривога, 
•Тре в ожить, лотревожить — 

трпвбжпти. потрквбжити: -тур-_ 
бувітп, потурбувати. 
•Трензель—трепвель, -ля. 
•Трензельний -- трензельний; 

Т. "поВОД — трензельний ПоВІД; 
Т. улило— тр'еп8ельпе вудило. 
•Треяие —тертя, -тя. 
•Тренированность (етапу- 
тость\ — ■ тренованість, призви- 
чісність. 

’Тренировать — тренувати. 
•Тренировна — грепуьіиля. 
•Тренога — триніжок, -яска; 

стаиок-тренога — стзнбк-трині- 
жок. 

Трепать (лошадь рукой)— 
плескати. 

“■Треснаться, истрескаться — 
тріскатися, потріскатися; репа- 
тнся, репнути. 

*Треснотня — тріскотня, -НІ. 
*Треугольник—трикутник, -ка. 

Т. поворотний — новорігпйй трп- 
к/їНИК. 

•Трехверстна — триверстова, 
-ки. 

•Трехгранньїй — тристінний. 
* Трещина ^-ровкблина, -пп. 
•Триангуляция —триангуліція, 

-ції. 
•Тринитротолуол — тринітро¬ 

толуол, -лу. 
•Трогать, тронуть — рушіти, 

рушити; пініти, зачіпіти, заче¬ 
пі-ти, зворушувати, зворушити. 

*Тройник — трояк, -кі. 
•Трон — трок, ку; Т. попон¬ 

ний — грон попбнппй. 
Тропа, тропинка—стежка, -кн. 

•Трос — линва, -ви; Т. сталь¬ 
ної!— стальні линва. 

?Тростник — очерет, -ту. 
Тротил — тротил, -лу; Т. ПЛЗ- 

вленний — тбнлеонй тротйл; Т. 
порошкообразннй—порошкуватий 
тр-тил. 
•Тротуар—пішохід, -хбду. _ 
Трофей —трофей, -ею. 

•Труба — трубі, -би; Т. вса- 
спвающая — всисні трубі- Т. 
витяжная — витяшпі грубі; Т. 
випускная — випускні труба; 
Т. газовая — гівова трубі; Т. дре¬ 
нажная — дренажна трубі; Т. ди¬ 
мовая — дпиір, -ря; Т. димогар¬ 
ная — вогневі трубі; Т. пнстру- 
мепта — трубі струмснта; Т. кон- 
цевая — кінцева труба. 
•Трубач — сурміч, -чі; „Тру- 

і 
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Трусить ___ 

бачило меетам44 — „Сурк.ачі яа 
місця*4. 
♦Трубить — сурмити, трубити. 
♦Трубка —трубка, -ки: Г вер- 

'і люїа — трубка оицрбти^ Т. ви* 
водная — вивідні трубка; Т. ви- 
тя існая — витяжні ^ трубка; Т. 
детонаторная — трубка детон ■ 
■горна; Т. дистанцноИЕая — ди¬ 
станційний запальник; Т «елез- 
ная — залівна трубка; Т. зажн- 
гательпая —• запальні трубка; Т. 
запальная — трубка загальна: 
Т. мшгротелефопная — мікроте- 
лефиіша трубка; Т. окулярная — 
окулярна трубка: Т. с детопато- 
ром — запальник з детонатором; 
Т. ударная—запальник удірний; 
Т, ударника — трубка удірипка; 
Т. центральная — центральна 
трубка. 

*'Трубочний —• трубковий; X; 
состав — яапяльііикі вий склад. 
♦Трубчатий — трубовйіі, труб¬ 

частий; Т. ось — іру;бчіста вісь; 
Т. колодец — трубовнй колодязь. 
♦Трудновоспламеняющийся — 

важкозав бгшовалькшй. 
Трудмость—трудність, -ностп. 
Труп —труп, -пу, 
Трусики — штанці, -дів. , 
♦Трущиеся части — тертьові 

частіші. 
* Трюм — трюм, ,-му. 
♦Тряпка —танчірки, -ки. г 
♦Тряска— трусшпя, трусня. 
♦Тугой — тугий: Т., ход затво¬ 

ра — тугий хід етика. 
Ту ловнщетулуб, -ба. 

Тильний 

Ту луп — кожух, -ха. 
♦Туман — туман, -ну. 
♦Туманний — туміниий. 
♦Тумба — тумба, -би; \у доі 
роги) стовпець, -пця; Т. отбой- 
паа — стовчець-гідбШ. , 
♦Тумбовая установка —тум- 

боьа устіва 
♦Туннель—тунель, -ля. 
♦Тупик — (ж. 0.) зізубепь, 

-бил. 
♦Тупиковий — аавубневий 
♦Тупоконечний — тупий; ї 

нуля — тупа куля. 
♦Тур —тур, -ру, 
♦Турбина — турбіна,^ -ші; «• 

газовая — гізова турбіна. 
♦Турнии—турнік, -ка. 
Туфли — кіпці, -пів; пантоф¬ 

лі, -лів. 
♦Туча —хмара, -рп. . 
«Тушить, потушить—гасити, 

погасіти, загасити. 
Тщательньїй, -но — старан¬ 

ний, -но. - 
♦Тил —тил, -лу; зад, -ду. Т. 

глубокий — далекий ти"; Т. ла 
герного расположения — тил роз- 
ташувіепя тібору. %• нозиции 
тил позиції; с тилу — з тилу. 
ззідУч 
♦Тшосой — тиловій; Т. доро¬ 

га— тиловій шлях. Т. охрапо- 
нис — тилова охорбна; Т. пози¬ 
цію __тилові поліція; Т. район 
тиловий район; Т. учреждение — 
тилові установа 
♦Тильний — тільний, задиш; 
Т. крутость — зіден крутість. 
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*Тьж —- тип, -пу. 
♦Тичина, тичка—тичйна, тичка. 
*Тичком дернина — дершша 

впоперек. 
*Тнж— піка, -ки 
Тюремньїй — в’язничий. 
Тюрьма — в’язпйдя, -ці. 

*Тюфяк — матрйц, -ца: {наби¬ 
ти • сеном, соломой) — сін¬ 
ник, Ікй. 

’Тюфячная наволочка — сі¬ 
нника. 
♦Тяга— тягл<і, -яв; гяг, -гу; 

!',,Убавь, прямо" — „Зяетп, 
нрбсто**. 
♦Убеждаться, убедиться — пе¬ 

реконуватися, перекояйтнся. 
♦Убежище — схбвапка, -ки; У. 

тяжелое — схбванка від важких 
гарийт. 
♦Убивать, убить — убива¬ 

ти, убито; уторовувати, уторт- 
вйти. 

Убитий — (у^вбитий, забитий; 
уторований. 
♦УбОЙНЬІЙ — убшПИЙ- У..РИДВ-- 

убійна сила 
♦Убор —- убраная; убір, убору, 

У. головной - — головпйй убір 
ікашкет, шолом). 
♦Уборка — врнбиранвл; У. ло¬ 
та дп—чйщспвя КОНЯ; У. нзво- 
м — нрибирінея гнОю. 

Уборная — відхОдок, -дка; вби¬ 
ральня, -пі. 

Т. гужовая — тяглово тяглО; Т. 
ковпая — тягло кінне; Т. ісеха- 
вичеекая—механічне тяглі; Т. 
соединительная — влучний тяг; 
Т. спусковая — спускові й тяг. 
Тягость—тяготі, -тй. 
» ЯЖЄШЙ'— важкйії; Т, пулО- 

мет—важкий пуле нот; Т. убежи- 
щ(—співанка бід важких іарміт. 
♦Тяшелопулеметное отделение 

— рій важких кулеметів. 
Тяжесть— тягір, -рй. 

хТянуть — тягти 

Уборщик — прибиральник, -ка; 
У. лошадей — стайднр, -ра. 
♦Убивать, убить — убувігіг, 

убути; дхецшуватнСя; зченшк- 
тпея; (оводе)—спадітн, спісти; 
У. ,в командировку — відбути, 
від’їхати н гідряджеиня; У. в 
отпуск — відбути в відпустку. 
♦Убиль (людей, лошадей) — 

убуток, -тку (людей, коней). 
Увашнтеяьиий — повіжпий, 

ув&жливий; У. причина — повіжиа 
ирдчйеа. - 

Уведомление — повідомлення. 
Уведомлять, уведомить —по- 

відомляти, поьідііжити. 
♦Увеличение — збільшення; У. 

карти — збшшешія нйпи. 
Уверенний, -но — певпий, -по. 
Увещание — (в)умовлянпя. 
Увидаті увидеть — побі- 
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Угольнші 
Увлекать 

♦Угол— кут, -та, ріг, рогу 
У. Просания — кут кйдаиші; У 
возвишєспя — кут нідпесешія; У 
встречи—кут зустрічії; У. ВМ 
лота — кут вильоту; У. двугран 
пнй— двостшпий кут; У. задай 
пий — зідапий кут; У. зрсиия- 
кут зАру; У. пскомнй— шукали! 
кут; У» лопати—ріг ^дроати; У 
местиости— кут МІСЦОВОСТИ; У 

Увлекг.ть, -ся, увлечь,-ся — 
захоплювати, -ся, захопити, -ся 

*Увод— займДпдя {в пден) 
відвбдешш (в тьіл). 

*Увольнение — звільнення; У 
отпуск — звільнення у відпустку 
У. военпо-служащих—звільниш 
військово службовців; У. со дво 
ра — звільнення з двАру. 
♦Увольнительний— 

звільни»; У. документ 
ЛИЙ докуивкт, і 

—відпускний; 
7 — відпуск- 

докумепт про 
звільнення. , 
♦Увязка {гру за}--} візування. 
'♦Угарний — чадний; У. газ-- 

-идпйй газ. 
♦Углеводород — вуглеводень, 

♦Углекислий — вуглекислий; У. 
газ — вуглекислий гаї. 
♦Угловой — кутовий, паршннй; 

У. градус — кутовий грАдус; 
У. железо — кутівЦве залі80. 
♦Угломер — кутомір, -ра. 
♦Угломерний — кутомірний; У 

барабанчик — барабанчик куто¬ 
мірний; У. кольцо — кільце ку¬ 
томірне: У. круг — КОЛО кутомір¬ 
не; У. прибор — кутомірний при¬ 

лад- „ . і 
♦Уїлубдение — шдгдиблешія 

(ЧЄВО); углиблений (во ЧШо)\ 
заглибині:. 

?Угл|бд енний — підглиблепии, 
углиблений; У. профнль — углиб¬ 
лений профіль. 

*Углублять,-ся, углубить,-ся - 
і іідгли блювати, підглйбптп, вгтиб- 
лііти, -ся, вглибити, -ся. 

ІИК — косинець, -иця 
-кА; У. магазишюй ко 
кутник магйзишіої ко 
і. сталіліой — сталевш 
У-ки меткн — карбов 
У. обвявочплй — ощепо 



Угроза—загр&а, -ви, погро¬ 
за, -ви. 
♦Удавка-узел — ьузол петлею. 
♦Удаление — вщілеппя, усу¬ 

нення. 
♦Удалять, удалить — віддаляти; 

віддаліти; усувати, усунути. 
♦Удар — удар, -ру; У. в шти¬ 

ки— удар п; багнети; У. псіреч- 
вмй — зустрічний удар; У. глав- 
пнй — головній уд4р; У. па ви* 
зов — удір па виклик; У. па 
соединенае — сполучний удйр; 
У. обоюдний — обопільний удйр; 
У, останавливающнй — зупшшпй 
удар; У. повторний (ремиз) — 
повторний удйр (реміз); У. пре- 
дуп реждаї* -ший—упередігай удір; 
У. прямой —простий удір; У. раз- 
махом— удір р&махок; У. ре¬ 
ві птельпнй — рішучий удар: 
У-ром отвод — відвідеши уд ’ром; 
У-рм напосить—вавдав&тп ударів. 
♦Ударнин — удгірник, -кг, У. -ка 

взвод — введення удйрника; У. с 
жалом — ударник із жйлоч. 
♦Ударньїй — ударшій, пагіль- 

ііий; У. группа — удірна грУпа; 
У кішсюль — удйрна капсуля; 
У мехапизм — удірний механізм; 
У состав — ударний склад, У. 
трубка — удірпий зспільпик. 

"Ударять, -ся, ударить, -ся — 
бити, -ся, удірпти, -ся. 
♦Удвоенкьій - ПІДНОСНИЙ; У. 

скорость — подвйш швидкість. 
Удельний — пптіімигі; У. вес— 

иитііма вагі. 
♦Удерживать. удержать - вдер¬ 

жувати. вдержати, втримувати, 
втримати. 
♦Удержнин гильзи — затршшйк 

гільзи. 
♦Удила — вудила, -дйл. 
♦Удлинение — видовження. 
♦Удлиненнни — видовжений; У. 

заряд — видовжений зар.ід. 
♦Удобоприменяемость— зруч- 

пість пристосування. 
♦Удобоуправляемость— зруч¬ 

ність корувашш. 
♦Удобство — зручність, -пости, 

гигДда, -ди; У унравлеиия — 
зручність керування. 
♦Удостаивать, удостоиі ь--ша- 

нувіти, ушапуьіти. 
Удостоверение— ішсвідчеїтл, 

посвідка. 
Удостоверять, -ся, удосто- 

верить, -ся —- свідчити, посвід¬ 
чити, васвідчити*. (у^впевняти, 
-ся, (у)впевпити, -ся, пересвід¬ 
чувати, -ся, пересвідчитися; У. 
подпись — васвідчити підпис а. 
♦Удушающий — Бадушливпй; У. 

вещество — задушлива речовина; 
У. гав — задушливий газ. 

*Уезд — повіт, -ту. 
Уезднмй — ПОВІТОВИЙ; У. го¬ 

род — повітове місто. 
Ужин — вечеря, -рі. 
Ужинная закладка — викла¬ 

дання (■продуктів) па вечерю. 
*Узда — гнувла, -дй. 
Узда-кедоуздон — гнузді-не- 

А-іусдок, -дка. 
Уздечка — гнувлечка, -кп. 
Узел--вузол, -ЗЛЙ; У. бегу- 



Узкіш 
Укроплешшії 

г : 
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чий — бїгучиїі вузол; У. кора¬ 
бельний— морський вузол; У- 
мертвий —мертвий вузол; У пе- 
мецкпй — НІМЕЦЬКИЙ вузол; У. 
петлевой -— зашморг: У. причаль¬ 
ний— причальний в^зол; У. при¬ 
стой — звичайний вузол, У. пря¬ 
мо ії — простий вупол;^ У. рнбац- 
1ШЙ — рибальський вузол; У. со- 
Ііротивлеиил — вузол опору; У. 
ткацкпй — ткдаий вузол; У.- 
удавка — вузол петлею. 
♦Узнай — вузький. 
♦Узкоколейная дорога — вузь¬ 

коколійна залізниця. г 
♦Узяовьіе пази— вузлові ґЗрн. 
♦Узнавать,, узнать—пізнавати, 

пізпатц, довідуватися, довідатися, 
дізнаватися, дізнатися. 

*Указание — визначення, вка¬ 
зівка, -ки; У. цслей—зазна¬ 
чення цїлів. 
♦Указатель — понизиш:, -ка; У. 

ьизира — покізник вірника; У. 
для отсчета доланий — показник 
за-для відлічений іЙДІДОК; У до- 
рог — показник шляхів; У. отко- 
СЯ—ПОКІЗНИК споховиші. 

Указательньїй палец—(у)вказ- 
ний пілець. г 
♦Уназка — вказівка, -ки. 
♦Указьівать, указать—^вка¬ 

зувати, (у)вказатп, ппкізувати, 
показати. 

Укатнванио — наточування, 
укічуваппя. 

*Укатмвать, укатать — нако¬ 
чувати, пакотйти, укачувати, уко¬ 
тити. 

♦Унатанньїй —укочений, пакі- 
ченпй; У. дорога — накочений, 
укічепий шлях. 
♦Унладна — укладання, наклад, 

:ду- 
♦УКЛОН — уіит, -лу; СХИЛ, -ЛУ; 

У. дороги — схил шляху. 
♦Уклоняться, уклониться—, 

ухилятися, ухилитися, уникати, 
упйкнуш. 
♦Уключиньї — кочети, -ТІВ. 

♦Укол — укіл, -лу; У. паведеи- 
вші — наведений укол; У. осга- 
павлнвающчй—8ТПЙШШЙ укбл; 
У. предупреждающий — у переД- 
ШІЙ угіл; У. прямий -—простий 
ук/л; У. с отводох оружпя про¬ 
тивника — укбл із відведеннях 
збрії зірога; У. б переводом 
укол із переведенням. 
♦Уномплектовмвать, укоиплек- 

товать — комплектувати, ук*«п- 
плектувати, поиівтовати, нопів- 
ЕИТП. 
♦Унорачивать, укоротить 

(у)вкорбчувати, (у)вкоротйтп; У. 
трубку — вкорочувати запйльни 
ка; У уровень — вкорочувати 
позеаницю. , 
♦Укорененне—укоршеиня, уко- 

ршювання. 
♦Укрепа — уіф'шау -ші. 
♦Укрепление—укріплення; фор¬ 

теця; У. погиций — укріплепня 
позицій. г 
♦Укрепленньїй — укріплений. 
У. полоса — укріилона смуга; 
У. рубеж — укріплений рубін;; 
У. у часток — укріплена дільниця. 
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кроплять Употреблешіе 

Укреплять. -ся. укрєпить, 
-ся—укріпляти, -ся, укріпи¬ 
ти, -ся; У-ть фашинами — тара- 
суватн. 
♦Укритие — викриття. 
■*Унрь*тьій — закритий, , окри¬ 

тий: У. место — скрктв місце. 
*Унупорочньій материал — ма¬ 

теріал иакувальппй. 
Улавливание (радно) —пе- 

рехбплювапия. 
Улавливать. уловить —пере¬ 

хоплювати, перехотіти; вловлю¬ 
вати, вловиги. 

Улица — вулиця, -ці. 
*Уличнь:Й — вуличний; У. бой — 

вуличний бій. 
1 Улучшение — поліпшення, (у)- 

вдосконілепня. 
^Ультрамарин — ультрамарин, 

*ПУ* 
•Умбра — умбра, -ри; У. жжеп- 

иая —- нілеиа умбра; У. нату¬ 
ральная — природна з'*-бра. 

*Уменьшение—змепшеипя, У. 
карти — вмеяшоппя ::іпи. 

Учеренний — помірний, но- 
міркбваиий; У. ветер — помірний 
вітер; У. ход — помірна хода. 
УмєршиЙ — мрець, мерц/; 
Умственньїй — розумовий. 
Умивальная — (в)уїшвалшя, 

-пі. 
Умивальник — тумнвадьишї, 

-ка. 
Учу ванне —(в)умивОиил. 

*Универсальньій — універсаль¬ 
ний; У. снаряд — універсальний ч 
гармігевь. 

Учитарньїи —* унітарний; У. 
па троп — упітіірпнй набій. 

*Уничтожать, уничтожить — 
НИЩИТИ, 8ПНЩНТИ. 

Уннчтожение — шіщепая, зий- 
ЩЄППЯ. 

*Унос—посторінкова ліра (ко¬ 
ней); У корепной — дишлова 
пара (коней)-} У. поредииіі—-пе¬ 
редня пара; У. средсий — се¬ 
редня піра. 

*Уносной — ШСТОрОНКОВШі; У. 
часть дишла — передня частина 
ДИШЛЯ; У. крюк — гак штель- 
ваги. 

Упирать, -ся, упереть, -ся— 
уш ратн, -ся, уперти, -ся. 
Уполномоченний— упоьпові- 

жеипй. 
Упор - упора, -ри; У. (ж. д.) 

— сини (залізничний); У. ко- 
льцевой — кільцева упора: У. па 
кистях — уно'ра на китицях; 
У, па ш'фте для рнчага — упо'- 
ра на муфті в&желя; У. па руках 
— удара па рукіх; У. шомполь¬ 
ний —- шбмпольпа упбра. 

*Упорннй — упертий; ваввятиіі, 
запеклий; уаірішй; У. випт — 
упірний І'ВПНТ; У. кольцо—уп/р- 
ве кільце: У. кулак — упірний 
кулік; У. муфта"— упірни муф¬ 
та; У, оборопа — заввята, упер¬ 
та оборона; У. соп ротивл еіше — 
завнятип іінір; У» цплішдр замка 
— упірний цилшдор замка. 
Упорство — упгртість, -тости, 

засяяття, запеклість, -лести. 
Употребление •— вжлв£ппя. 
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Управлений Условис 

Управление — управа, управ¬ 
ління, керування, У. боєм — ке¬ 
рування боєм} У. войоками—ке- | 
руваппя військом; У. Государ- 
ственпое Политическое — Дер¬ 
жавне ІІолітйчпе Управління;, У. 
дивпзші — управління дивнії; 
У. комендантское — комендант¬ 
ське управління У. огисм — ке¬ 
рування вогивл; У. техпнческое— • 
технічне керування; У. частьіо— 
керування частішою. 
♦Управлять — керувати; У. бо¬ 

єм — керувати боєм. 
♦Упражненне — впрІЕа, -ви; У. 

воснно-прикладное — військово - 
прикладні впрЗва; У. дополпп- 
тельное—додаткова впріьа; У-иия 
успокаивающие— заспокбювальпі 
впріви. 

Упразднять, упразднить 
касувіти, скасувати, зносити, 
внести. 

Упредительньїй — упере^НИІІ; 
У. лігаейка — упередпл лінійка. 
♦Упростпть — спростити. 
♦Упругий — пружпйй. 
♦Упругость — пружність, -по¬ 

сти. 
* Упряжка — вапряг, -га, запря-' 

гаппя. 
♦Упряжной—занраго'вий; У. ло- 
шадь — вапряговий кінь. 
♦Упряжь — ^иряж, -ЖИ; У. ЛЄГ- 

ковая легка упряж. 
Упущение — занедбання; про¬ 

пуск. -оку. 
„Ураи — „Слава". 

і:Уравнивание, уравнение—ви- 

р/вШовааея, вйрівненна; (мат.) 
рівпіния. 
♦Уравнительнуй — вирівняаь- 

нші; У. распределение — вирів- 
пяльнпй розподіл. 
♦Ураганний — ураганний; У. 

огонь — ураганний вогбпь. 
♦Уровенньїй — рівне ВИЙ; У. по- 

верхпость земли — позам, -му. 
♦Уровень — (прибор) по- 

зймнцця, -ці; (води) — рівень, 
-ВОЛ; У. боковой—■ бокові ІЮ8ЄМ- 

виця: „У. больше (чепьше) 0 00“ 
— „поземницл ■більше (менше) 
0-00“; У. поперечний—поперечна 
ноземниця; У. продольпкй.— ПО¬ 
ДОВЖНІ пеаечниця; У.СТеКЛЯННЙ— 
скляна позекпиця. 
♦Урочище—урочище, -ща. 
♦Урочний —визначений, завдй- 

пнй; У.работа—визначена робота. 
Усвоение — засвоєння. 
Усердньїй — усердпий. 
♦Усик — верблик, -ка. 
♦Усиление — 8м{цпеішл, підси¬ 

лення. ' 
♦Усиливать, усилить — вміцня- - 

ти, зміцніти, підсилювати, під- 
сйлити. 
♦Усилитель — підсилювач, -ча. 
Уснользать, ускользнуть — 

вислизіти, вислизнути. ( 
Ускореннь:й — пришвидшений; 

У. шаг пришвидшена тоді, 
♦Ускоритель — пришвидшувач, 

-ча. 
♦Условие - - умбва, -ви; У-вия 

местпке місцеві умовну У-ия 
освещепия — умови освітлення. 



Уйловпцй Уточка 

♦Условньїй—-уи&ший; У. знак— 
умовний ГНаК. 

Усложнять, усложнить — 
ускладняти, ускладнити. 
♦Усмотрение — розгляд, -ду, 

рбвсуд, ду:^ ПО В. усмотронию— 
на №шу думку, па Ваш розсуд. 

Успех — успіх, -ху; У. рабо- 
тн — успіх робити. 
♦Успешность — успішність, 

-пости. 
Уопокаивающий -— 8аспокею- 

вальний: У. упраашеппе -— васпо- 
к^ювальна вправа. 
♦Успокоенке — заспокоєння; 

втнхомйретш; вгаїувйпня. 
Устав — статут, -ту; У. бо- 

ЙВОІІ — бойовий статут; У. дц- 
рнпплішйрпий — дисциплінарним 
статут; У. иехотпнй — піший 
статут; У. полевой — польовий 
статут; У. стредковьій Р. Н. 
К.-а — стрілецький стйтут Р.О. 
Ч.-й. 

Уставний — статутний. 
Усталость — стбмдешсть, -по¬ 

сти. 
Установка — (в)устЙБлепня, 

устіва; (в)устршівлкїратая; У. зо- 
шітпая — 8ЄпЬне устйвлешш, 
устйва; У. орудиішая — устава 
га^мйтпа; У. постояппая — по¬ 
стійна устйва- У. прицела—устйі 
влеппя міряй кД; У. нротивоавро- 
піанпля —протиаеропл&ша уст&- 
ва; У. тутбовая— устава т»'«бо¬ 
на; У. шаровая—куляста устйва. 

Установнениьій — (у)всташів- 
лений, призначений, заведений. 

♦Установочний -- усташівний; 
У. ВИДТ -І— устаио'випй ҐВИНГ; У. 
кольцо — установив кільце. 
♦Установщин трубок — устав¬ 

ите запйльииків. 
У зтньій — усний; У. описанпе 

-- ^опий бппе. 
*Устой — сто ш, -нЛ. 
♦Устойчивость— стійкість, -ко¬ 

сти. * 
♦Устойчивмй — стійкий. 
” Устранять, устранить — усо¬ 

вувати, усунути. 
♦Устройство — злагода, вла¬ 
штування; У. оконов наносом — 
будувйпня шанців насипанням. 
♦Уступ — приступок, -пка; У. 

для зуба стопора — приступок 
для 8}ба стопора; У. локтевой— 
ліктьовйіі приступок. 

-Уступать, уступить — посту- 
литися, поступитися; відступати, 
відступити. 

Уступающий — поет уші;: впий: 
V. «тбпв — поступальне відби¬ 
вання; У. работа мншц—посту¬ 
пальна робота д’лзів. 

Уступний — ориступк'івий; У. 
ріспол оженив — розташування 
прпетупкбве. 

Устье — (рєки) гирло, -рла 
(тех.) устепок, -іша. 

Утверждать, утвердить — за¬ 
тверджувати, затвердити; утвер- 
ждаотея — затверджується. 

Утепленне — утепля’шш, утеп¬ 
лення. 

*Утечка—витік, -току; втрата, 
-ти. 



Утоящегшс Уяивншій 

*Утолщение — погрубшепня, 
ягр^бшувешя; У. ЛИЧИН — ПО- 
ГрубШйІШЯ ЛІНІЇ; У. горизонталей 
— погрубщешія погемни; У. ц«н- 
трующее—центрувальне ІІОГруб- 
шишя. 

Утолщенньїй — грубілий; У. го¬ 
ризонталь — грубша пеземшш; 
У. часть — грубша частина. 
♦УтонченньїЙ — стіпчений. 
♦Утопание — занурювання, У. 

бойка при откриточ затворе — 
занурювання розбивана при від¬ 
критому гачківі. 
♦Утопить— зануряти. 
♦Уточнение — уточнення. 
♦Уточненньїй — уточнений; У. 

сгрельба — уточнене стріляння. 
♦Утрамбовка — бутипувашія. 
♦Утрамбовувать бутинувітп, 

вибутшіувзти. 
♦Утрата— вгріта, -ти. 
Утренний — ранішній. 

*Уть:кание патронов — втикін- 
пя набоїв. 

Уходить, уйти — виходити, 
вийти. 

Участив — участь, -ти. 
Участкин--учасник, -ка, спіль¬ 

ник, -ка. 
♦Участок — дільниця, -ці; У. 

боевоіі — бойові ДІЛКИ 6 ЦЯ; У. 
роти — дільниця сітні; У. ла- 
герпиіі — таборїва дільниця; У. 
сто роже вой.—сторожові дільниця. 
♦Учащение — вчвщіння; У. ша¬ 

га — вчащання крбку. 
Учебк^к —підручник, -ка. 

‘‘Учебньїй— учббвші; У. заве¬ 
дений — учбівий заклад; У. пат¬ 
рон — учбівий набій; У. плац—• 
учбівий плац; У. нособне — уч- 
ббвнй підручник, приладдя; У. 
сбор — учбйвпй збір. 

Учение — наука, павчашя, 
вправи; У. одшючное — вправи 
одинцем; У. оруднішое—гарчіт- 
не навчання; У. тактпческое — 
тактичне навчання. 

Ученик— учень, учня. 
♦Учет — болік, -ку; У. патро- 

иов — облік пабйїв; У. расхода 
патронов — ібдік витрати на- 
біі'ІВ; У. ЦЄЛЄЇІ — облік Ц1ЛІВ. 
♦Учетньїй — обліковий. 
♦Учитьівать, учесть —обчи¬ 

сляти, обчислити, браги, взяти 
на облік, дисконту віти. 
♦Учреждение — у стані ва, -ви; 

У. тілловое — тилова установа; У. 
хозяйствеїшое—господарча уста¬ 
нова. 
♦Ушат — цеб«р, -брі. 
Ушестєреннмй — збільшений 

в б раз/в, 
Ушибленнмй — щй вбівся силь¬ 

но, що забився. 
* Ушивочньїй — ушиваладий. 
♦Ушнрение — розшир, ушнрен- 

пя; У. шага — збільшення кроку. 
♦Ушко — вушко, -ка. 
♦Ущелье — вертіпа. 
^Уязвимость — уразливість, 

-востп; У. цели — уразливість 
Шли. 
♦УязвимьіЙ — урізний. 
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Фабрика 

Ф 
Фабрика — фабрика, -ки. 
Фабричнуй — фабричний. 
Фантичесний — фактичний. 
Фактор — фактор, -ру. 
Фаланга— фаланга, -ги. 

'Фальшивуй — фальшивий; Ф. 
срасток — фальшива стічпна. 
Фамилия — прізвища, -ща. 

^Фанера— форіпр* -ру. 
Фанериуй — фпрш'ршш. 

^Фарватер — фарватер, -ру. 
^Фарфорозуй — порцеляновий. 
Фасад — чолі, чола. 

*Фашииа—таріск», -кп; укрс- 
нлять Ф. ~ тарасувати. 

*Фашинньій — тарасіїшй; Ф. 
дорога — тарасівий шлях! 
Фельдта пакет—пакет Фільд- 

тів. 
Фельдшер — фельдшер, -ра; 

Ф. ветеринарний — ветеринар¬ 
ний фельдшер. 

‘‘Фенол — феніл, -лу. 
Ферма — звязеш», -зня. 

-Фехтовальнь’й — фехтувіль- 
ций. 

^Фехтовамие — фехтувішш, ф. 
двухеторонпее — двобГчна фех¬ 
тування; Ф. лпдивидуальпое — 
ІНДИВІДУАЛЬНО фехтунішля; Ф КО- 

мандное — фехтування коміпда- 
мй; Ф. нрикладное — пріш іадпе 
фехтувіїшя. 
Фиг ура—фігура, -ри: постать, 

-ти: Ф. в рост — фігура у зріст; 
Ф. головная — головпа фігура; 

Флот 

Ф. грудная — грудна фігура; Ф. 
поясная — поясні фігура. 

■і'Фигурнуй полет — фігурний 
Літ, льіту. 

“Фигурчатуй фїНристшІ 
*Физичесний — фісіглшй. 
Фпнсацин — фіксація, -ції. 
Фиксировать — фіксувати. 

*Фильтр — шило, -ла. 
Финансовуй —- фінансовії!.. 
Финиш — фі'ніш; -ша. 
Финишер— «ріиішір, -ра. 
Фиолєтовуй — фіялківид. 
Фитиль — ґпіт, гніту. 
Флаг — мійва, -ьн. 
Флажок — майвець, -йовця. 
Фланг — фланк, -ку, крилі, 

-ла; Ф. лєвіш — лівіш фланк; 
Ф. паружннй — вівпішній фланк; 
Ф. правий — правий фланк. 
Фланговуй — фланковий; ф. 

движепио — фланковий рух; Ф. 
марш — фланковий рух; Ф. 
огопь — флапковий вогіпь, Ф. 
охр.шеїте — фланкові охоріна. 
Фланелевуй— фланелевий. 

*Фланец — криси, -сів. 
*Фланнирование — фланкуван¬ 

ня. 
Фланкировать ■— флапкунітн 
Фланкируниций —ф.іангува.іь- 

пий; Ф. ностройка — флапку- 
ьільпа будівля. 

*Флегматизатор — гамівпйк, 
•кі. 

*Флот — фліта, -ТИ; Ф. воєн- 



м 

Флоїилия 

но-воздушинй фло'та військо¬ 
во-повітряні. 

"Флотилия — флотилія, -лії. 
"Фляга, фляжка—фляшка,- ііи. 
•''Фокус — фбкус, -су. 
! Фон— ТЛО, ТЛЕ. 
Фонар— днхтар, -рл. 
ФонИЧЄСКИЙ — гудковий; Фа 

аішарат — гудкбвнй апарат. 
"Форма — фбрча, -ми; Ф. круг¬ 

лая — кругла фОрма; Ф, одеж- 
дц — ф ірма одягу; Ф. поход- 
иая — похідна ф ірма; Ф. про- 
долговатая — довгаста фбрма; 
Ф. ребристая — ребрувйта фбр- 
«а; Ф. рельефа — форма редь- 
Офу; Ф. служебпая — служб іва 
фбрма; Ф. тектяческая — так¬ 
тична фбрма, 
Форменкьій— фбрмеяий. 

"Формировакие — формування. 
"Формировать, сформировать 

— формувати, вформувіти. 
■ Формуляр — форгтуляр, -ра. 

1 Форпостний — форпбсппй; Ф. 
телефон — формений телефбл. 
Форскрование — фореувбппя. 

"Форсированний — форсбва- 
шій; Ф. зарга —форсований рух 
(марш); Ф.шаг- форсбваїгнй крок. 
Форсировать — форсувати. 
Форт — форт, -ту. 
Фортификационний —форти¬ 

фікаційний. 
Фортификация -фортифікація, 

-ції. 
*Форточка оконная—кватир¬ 

ка, -ки. 
"Фосген — фосген, -ну. 
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Футляр 

Фосфор — фбсфор, -ру. 
"Фотографирование— фотогра¬ 

фування. 
"Фотография—фотографія, -фії. 
Францил— фракція, -ції. 

"Фрезерний станон -— фре- 
варка. 

"Фронт—фронт, -ту, чолб, -лн. 
11 Фронта іькьій — фронтальний; 
Ф. атака — фронтальна атака: 
Ф. двлжеиие —фронтальний рух; 
Ф. ЛИШІЯ — фронтДльпа ЛІНІЯ; 
Ф. огонь—фронтальний вогонь, Ф. 
охрипепне — фронтальна оїорбна. 

"Фронтовой— фронтовий; Ф 
база — фроптовД база. * 
Фуганок — фуганок, -нка. 
Фугас — фугаса, -си. Ф. дон¬ 

ний — дбнна фугаса. ф. каче- 
пометпнй — камепометпа фугаса; 
Ф. огнеметний— вогнеметна фу- 
ібса; Ф. плавучий — плавна фу- 
іііса; Ф. подводянй — підвбдпа 
фугбса; Ф. шрапнельний—шрап» 
нельпа фугаса. 

"Фугасний — фугбениіі; Ф. гра¬ 
ната — фугбсна грапбта; Ф.дей- 
ствне — фугасна дія. 

"Фундамент — фундамент, -ту. 
"Фураж — фурДж, -жу; Ф. зср- 

повой — 8ерновйк фур«і:к; Ф. об’- 
емистиіі — засіідилй фураж. 

"Фуражировна —фуражування. 
"Фуражний — фурбжпнй: Ф. 

аркан — ужнсько; ’ Ф. доводь- 
ствпе —• постачання фурйжпе. 

"Фуражна — кашкет, -та. 
Футбол — футбол, -лу. 

"Футляр — футляр, -ру. 
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Халат Хоботовий 

♦Халат — халіт, -та. 
Халатность — педбйлість, -ло- 

сти. 
♦Характер — характер, -ру; 

(,У живих сущєств) вдачі*. 
■чї; г X. мвстности •— характер 
місцевості 

Характеристика — характерй- 
стика, -ки. 
♦Хватать, хватить — хапіти, 

схопити; вистачати, вйстачнгс. 
Хватом — хапкім. 
Хвойний — пшцевий; X. де¬ 

рево - ГЛПЦиве дерево. 
Хворост —хвірост, -сту. 
Хворостяний — хворостяний. 
Хвост — хвіст, ХВОСТІ; X. 

затвора — хвіст вамкй; X. ко- 
іониі!* — хвіст коліпи: X. гики 

— хвіст міни, X. подавателя — 
хвіст подавачІ; X. регулятора— 
хвіст регулятора. 
♦Хвостовой — ХВОСТОВИЙ; X. 

ВИПТ -- ХВОСТОВЙй ҐВНПГ, X. опс- 
рение — хвостове он/рення; X, 
платформа — хвостові платфор¬ 
ма. 

*Хердель — хердель, -деля. 
^ХимичесчиЙ — ХеМІЧШіЙ; X. 

вопна — лічив війні; X, вой- 
сіи — хемічне військо; X. коман¬ 
да — хфшчпа команда} X. на- 
ЬЛЮДЄШІв — ХСМІЧНС СТЄЖЄШІЯ; 

палет — хемічпнй повітряний 
вДмад; X, пападение — хемічпнй 
напад- X. охранепие — хемічпл 

охорона, X. снаряд — хемічпнй 
гармітень; X. соедппепие — хе* 
мічна сполука; X средства борь- 
бм — хемічні зісоби боротьби. 

Хитрость — хіітрість, -рости 
(ми. хитрощі). 

Хищньїй — хижий. 
Хладнокровие — спокій, -к<Ь, 

байдужість, -жоети. 
?.леб — хліб, -ба, збіклея. 
Хлебний — хлібний; X. щкаф- 

чик — шіфка на хліб. 
Хлебопекарная печь—піч пе¬ 

карська. 
Хлебопекарня — пекірпя, -пі; 

X. полевая — польові покарпя. 
’• Хлеболечение — хлібовппікіп* 

пя. 
Хлопок — бавовна, *-пп. 

♦Хлопчатобумажнмй — бавов¬ 
няний; X. копцн — бпвовпяш 
КІНЦІ. 

*Хлор-хлор, -ру. 
хлорацетофенон — хлораце¬ 

тофенон, -иу. 
♦Хлорний — ХлОрНИЙ; X. ИВ- 

весть — хлОрне вапно; X. олово 
— чотирихлорії: цйпи. 
♦Хлороводород —хлороводень, 

"ДНЮ. 

Хлорпикрин —хлорпікрин, -пу. 
Хлорсульфоновая кислота — 

х.іорсульфіпова кислота. 
Хобот— хібот, -та. 

♦Хоботовий — хоботбвий; X. 
лист — хоботбвий аркуш; X. 
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князь'— хобогбва в’язь* X. часть 
— хоботова частіша. 

Ход іоліісньій) — колісний 
хід. 

Ход —хід, ходу; ,,Бильпшйход“ 
— „Збільшити хбду"; „Задішіі 
ХОД" — „8ІДШЙ ХІД*1; „МЄНІ.ШИЙ 

ХОД" — „зменшити хбду1-; X. 
мертвий мертвий ХІД; X. со- 
общепші — ХІД СПОіучиЙЙ; X. 
передпнй — передній, ХІД; „Уие- 
рсппий'ход" — „помірний хід". 

Ходатайство — клопотання. 
Ходатайствовать — клопота¬ 

тися, прохати, просити. 
Ходить-- ходити, доглядати. 
Ходовой —ходовий; X. вппт— 

ходовий ґвішт; X. лпння — хо¬ 
дова лінія. 

Ходьба — хідпн. -дні; ходіння; 
X. па лижах—-іодіиия иа лііжвах. 

Хозкомиссия содействин — 
госконісін допомоги. 

‘Хозяйственньїй — ГОСПОДіїрЧЕЙ; 
X. двуколка — господарча бідка; 
X. команда — господарча коман¬ 
да; X. учреяцепие— господарча 
уотапбва; X. часті. — господарча 
частіша. 
♦Хозяйство — господарство; X. 

воешіое —■ військове господар¬ 
ство. 

’ Холка -чубок, -бк4. 
*Холм — горб, -ба. 
‘‘'Хо/шик — горббк, -бка. 
*Холмистьій —горбуватий, гор¬ 

бастий; X. местность —'горбува¬ 
та місцевість. 

Холодний — холодний; X. ору - 
жне — січпб збрбя. 
♦Холостая камера — сліпа кх¬ 

мера. 
♦Холостой патрон — сліпий 

набій. 
1 Холостой вьістрел — сліпий 

обстріл. 
♦Холст — иолотпб, -на. 
Холщевьій — полотплпи«ї. 
Хомут—хамут, -т4; (техн.) 

вірвпет, -та. 
♦Хомутик—хамутЬ'к, -ка; X., 

ирнцелмшй — хаиуїнк мірникб- 
вий. 
♦Хомутина— кичка, -ки (для 
хомута). 

* Хорда— хбрда. -ди. 
Хор музьікн—х>*р, -ру музики. 
Храноіше — оберіг4еця, хорб- 

поння; X. дел—оберігання справ; 
X. знаїАнгі—вберігапия прапора. 
♦Храниллще — схбвшце, -вда. 
*Хранить — вберігати, ховати. 
Храповик — заскочив кблесо. 
Храповеє колесо — заскочив 

кблесо. 
♦Хребет — кряж, -жу, хребет, 

-бтй; пйсио, -ма; X. гарний—гір¬ 
ський кряж. 

Хрінпенне затвора—хриціпия 
замка. 

Хромовий —хрбмовші. 
Хутор — хутір, -тора. 
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Цапфа 
Центрофуга 

Цапфа— цінфа, -фн; Ц. ва- 
лсимнон матко — цапфа! тнсковії 
мат ш; Ц. ствола — цапфа ців¬ 
ко. ' 

^Цапфенньїй — цапфовий; Ц 
гневда — цапфов/ гнізда; Ц. коль¬ 
ко —■ цапфово кільце; Ц. ко¬ 
робка — цапфові коробка. 
Царапать, царапнуть —дрл- 

пати, дряпнути. 
Царапина — дряпо'к, -пка. 
Цвет — колір, -льору; барва, 

-ви. 
♦Цветной — кольоровий. 
Цевье — гідц/вппк, -ка. 
Цейхгауз — коміра, -ри, цей- 

хівз, -зу. 
Целевой — ЦІЛОВИи. 
Целесообразний —доцільний. 

*Целеуказание —цілевказапнл 
*’ Целин — націльпик, -пика. 
*Цєлина — цілина; -іш. 
*Целлулоид—целуліїд, -ду. 
Целлулоидньїй круг — целу¬ 

лоїдне кіло. 
* Цель — Ці'ль, Ц1ЛИ; меті. -ТИ: 
Ц. вертикальная — прямовисна 
ціль; Ц Бездушшя — повітряна 
ЦІЛЬ; Ц. войим—мсті БІЙПИ; 
Ц. глубокая — глибіка ціль; Ц 
двпжущгяся — рухіча цілі,; Ц, 
живая — живі ціль; Ц, закри¬ 
тая — закрита ціль; Ц. занятпй 
— меті навчання; Ц„ зе^пая — 
ігаземпа ціль; Ц., за закрнтном— 
ціїь за закриттям; Ц. певидішая 
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Ц 
— исішдна, закрита ціль; Ц. пс- 
лодвижная — перухлйва цілі,; 
Ц. откритая — відкрита ціль; 
вибор цолей — вибір цілів; пе¬ 
рем єна Ц. — зміпа ціли; указа¬ 
ми« целей —зазначення цГлів. 

*Цельнотянутая гильза — су- 
цільїютягпрна гільза. 

* Цемент — цемепт, -ту. 
Цементировать-— цементува¬ 

ти. 
Цементирующий — цементу- 

вільшій: Ц. вещееїво — цемен¬ 
тувальна речовині. 
Дена,—ціпі; -пи; Ц. делоивя 

. — ціні поділу. 
Центр — цепгер, -тру, осере¬ 

док, -дку; Ц, рассенвапйя—цоц- 
тер рйвСІВу; Ц. сопротивления— 
цецтер ОІІОрУ; Ц. ТЯЖЄСПІ-—док¬ 
тор ваги. 
’Централизация — централі¬ 

зації, -ції. 
Центральний — цептрільний; 

Ц. виит — центрільпии ІВИНТ; 
Ц. канал — цептрільний, ос^і 
рядковий капал; Ц. комчутатор— 
центріїьпціі комутітор; Ц. СТЗН- 
ция — цоетрільпа стадія; Ц. 
трубка — цептрільна трубка. 

: Центробежний —відосередкі- 
РИЙ. 

*Центростремительний — до- 
осередківші. 

*Центрофуга — центрофуга, 
тн. 
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ЦойдарДіео утолщенно 

* Центру ющее утолщение 
центрувальне зггубшення. 
♦Цеп очна — ланцюжок, -жка; 
ц. барабана — ланцюжбк бара¬ 
бана; 11,. отвеса — ланцюжок від 
ВИ' Ь і. . 
♦Цеппелин— цепелін, -на. 
*цепь —■ (боевой порядок) 

Р<І8СТРІЛЬНЯ, -ПІ ;(ЖЄЛЄЗНая)~ - 
ланцюг, -га; Ц. гарная — гір¬ 
ське пАсмо; Ц. мерлая иірчий 
ланцюг; Ц. мнкрофойная ко- 
ло чікрофбпне; Ц. влектрпче- 
ская — електричне коло. 
ЦеремОНИЯ — Ц«рЄЕ!СШЯ, -Ш1. 

Церковь - - церква, -кви. 
Цилиндч — циліндер, г-дра; Ц. 

газовий — гАбовиіі н,н пндор; Ц. 
кпмпре есера — цплшдер конпре- 

ч 
♦Чайное довольствие — носта- 

чаиня чайове. 
Час — година, -нн. 
Чаєовня — каплиця, -ці. / 
♦Часовой — стШкбвйп, -ВОГО: 

годинний, годинниковий; Ч. впу- 
трсіший — внутрішній стііікб- 
вйй; Ч караульного поста — еті.і- 
КОВІІЙ сторбжової СТІЙКИ; Ч. ЦЄс 
хапизч —годипниковия мехашіш: 
Ч наружний — надвірний етій- 
кбішй; Ч. парігов — нАрні стій- 
кбві; Ч. сторожового посте — 
стійкбвнй охорДппої стійки. 
♦Частмца—чАстка, -кп, частин- 

*кп. 

Часті. 

сора. Ц накатника — цшііидвр ^ 
паї очувача: 11,- оседак.щнЙ осід- 
ний цилшдер. 
♦Цилиндрический —циліндрич¬ 

ний; Ц. чугупная граната—ци¬ 
ліндрична чаву нна грі иАта, Ц- 
виступ — циліндричний виступ. 
♦Цилиндровйй — циліндровий. 
* Цинк —цинк, -ку. 
♦Цинковая втулка—цинковн., 

втулок. . 
* Циркуль—пиркель, -кля. 
♦Циркуляр-—обіжішк,-ке.л | 
♦Циркуляция — циркуляція. 

-ЦІЇ. 
♦Цистерна— цисгеїша, -яи. 
♦Цитадель — цитаделя, -лі. 
♦Циферблат — циферблат, -ту. 
*Цугоіи —впростяж. 

♦Частньїй —частковий, осібшт, 
приватний; Ч. атаки часткові 
ічгАки; Ч. задача —осібне завдан¬ 
ня; Ч. квартира —приватна квар¬ 
тира, Ч. почин—осібний почин. 
♦Частокол—частокіл, -колу. 
♦Частий, -то — чАстий, -то; 

густий, -то; Частий огонь 
густий вогбпь. 

! Часть — частіша, -пи; Ч. ар- 
тиллррийская—гарчАтпачастіше; 
Ч. боовая — бойова частина; Ч. 
бропевая—панцерна частина; Ч. 
воздушного фдота— частіша 
вітрянії флоти; ч. вспомогатель- 
ная—дойбнічпА частйна; Ч. вн- 
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Часи Четвереньки 

жодная—вихідні частина; Ч. го¬ 
ловная—головна частйна: Ч. до¬ 
жу рпая — вартові частина; Ч. 
детородпне — природженая; Ч. 
дпстанционная—дистанційна ча¬ 
стина; Ч дульная — дулові ча¬ 
стина; Ч. желе&подорожпая — 
залізнйча частйпа; Ч. запасная— 
запіева частйпа; Ч. затворная— 
замісові частйпа; Ч. кадровая — 
кадрова частйпа; Ч. кавепная— 
гузова частина; Ч. караульная— 
сторожова частина; Ч. корневая — 
коренева частина; Ч. лобовая — 
лобова частйпа; Ч. материальпая 
—матеріальна частйпа; Ч, на- 
иравляющая—напрямні частина; 
Ч. пгрозная— нарізні частина; Ч. 
ларужпая- - -зовнішня частйпа; Ч. 
носовая—носові частина: Ч. от- 
дельпия—-окрема частйна-,4, осо- 
бого назначений—частина окре¬ 
мого призначення; Ч. оседающая 
—осідпа частина; Ч. охраияющая 
—частина ожорбни; Ч. отдмхаю- 
щая — частина па відпочйпку; 
Ч. прикрнвающая— вахиспі части¬ 
на; Ч. прожекторная—прожектор¬ 
на частіша; Ч. разведьівательнаа 
—розвідча частйпа; Ч-ти лагер- 
пого обора—'частини таборового 
зберу; Ч, свяаи—частйпа звявку; 
Ч соєдипеїшя — частини злукп; 
Ч. СОСОДНгіЯ — сусідня частйпа; 
Ч. составпая—складові частина; 
Ч. строевая—муштрбва частина; 
Ч-тп тру щиеся—тертьові частини; 
Ч. тсрриториаліная — територі¬ 
альна частина; Ч. техничеекая — 

техяГчпа частина; Ч, хоботовая— 
хоботова частина, Ч. хозяйствеи- 
ная—господарча частина. 

*Часьі — годинник, -ка. 
"Чашечка — мисочка, -ки. 
"Чашка —миска, -ки; Ч. к ста¬ 

нинне— миска до стівби; Ч. соеди- 
пительпая—злучпа \йка. 
Чека—зігвівдок, -дка; Ч. ра.;- 

резная — розрізній загвіздок. 
Челка— чуббк, -Окі. 
Челнок — чувпвк, -ка. 

Черв як — шнек, -ка. 
Червячнмй—шнековий; Ч. виит 

— шпековпи ґвиїтт; Ч. диск — 
мшекове кружіло; Ч' шестерня— 
шнекова шестернії. 
Чердак — горище, -ща. 
Пересоваться — чергуватися. 
Черенон— деряіак, -кі; колод¬ 

ка, -ки. 
Чересседельнин — черезсіде¬ 

лок, їдка. 
Черновик — чернетка, -ки. 
Чернозем — чорнбвемля. -лі. 
Чернорабочий—чорпорбб, -ба. 
Черньїй—чбрний. 
Черпак — черпік. -ка. 
Черта, черточка — риса, -єн, 

риска, -чш; Ч. контрольная— кон- 
трбльпа риска. 
Чертеж — рисунок, -нка. 
*Чертежник — рисівпйк, -кі. 
Чертить, начертить—рие}- 

вати, нарисувіти. 
Черчение — рисувіиия. 
Чесотна — корбста, -ти. 
Четвереньни, на четверень- 

нах — річки. 
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І 

Меткості» 

V 

Шаг 

Четкость — чіткість, -кости. 
*Четнмй—парйстиіі; Ч. номера 

— парйг.ті покер'й. 
* Четьірехгранньїй—чотириетш- 

НІІН; Ч. ЛЄ8ВИЄ“Ч0ТИрИСТШП0 ЛЄЗО. 

•Четурехколеснмй —чотирико¬ 
лісний. 

Чехол—НОКрИГіОЦЬ, -ВИ,4; Ч. Д ІЯ 
иулемета -иокриведь дгя куле¬ 
мету. 

Чинить, полиню ь — лагодити, 
полагодити-, латітн, полатати. 
*Численность— кількість, -кости, 
числі, -ліЇ . 

*Чнсленнмй —чпсельвдй, число¬ 
вий; Ч. масштаб — числове мі¬ 
рило. 

'“'Числиться -лічитися, рахува¬ 
тися. 

''Число—ЧИСЛО, -ЛІІ; КІЛЬКІСТЬ, 
-кости; дата, -ти, 

"Чистка — чйщепші, Ч. лоша- 
ДИ—ЧЙІЦЄШІЯ КОПЛ; Ч, ОрУЖИЯ — 
чйщвпня вбро'ї. 

Чистота—чистоті, -ТЙ; охай¬ 
ність, охаппосіи. . 

Читальня — читільня, -ні. 

Читать, прочитать — читати, 
прочитати. 

Чихательньїй—чхальний; Ч.во- 
щество — чхільпа рсчпвиші; Ч. 
газ—чхальний газ. 

Чрезвнчайньїй—ітдзвнчішпш. 
*Чтение — читйішя, Ч. карг — 

читіішіл мап. 
*Чувствительность — чутли¬ 

вість, -пости, Ч. всрьшчатмх ве- 
ЩОСТЕ - чутливість ЕПбуХІВПХ 
рочовйи. 

Чувс вительньїй — чутливий; 
Ч. к удару— чутливий до вдіру. 

Чувствовать, почувствовать 
—почувіти, почути. 

*Чугун — чавуа, -ні. 
*Чугуннмй —чавунний; Ч. втул¬ 

ка—чавунний втулок; Ч. грапа- 
та—чавуїша граиата; Ч. дпо — 
чавунне дно; Ч. корпус с хвостом 
— чавунний корпус із хвостом, 
Ч. носсх—чавунний иорок; Ч.ста¬ 
кан—чавунний кірпус (гармітня). 

Чумбур — чумбур, -ра. 
Чуткий — чуйний, сторожкий. 

*Чучело — опудало, -ла. 

ш 
*Шаблон--модло, -ла; Ш для 

проверни вшода бойка ударпика 
— иіддо, щоб перевіряти вйхід 
розбйвача ударника, 

*Шаг—крік, -ку, ступінь, -пеня; 
ході, -дй; Ш. впита — відстань, 
-нп, „Шаг вііеред“—„Крок впе- 
ред“; ,-Ш мерцнй“—Мі'рпийкрок; 

„Шагпазад"—„Крок на8нд“; Ш. 
опшшовсппьііі —звичайний крок; 
Ш. ПОХОДПМЙ — ПОХЩШЙ крок; 
Ш. ровпьій — р/впай крок; Ш 
свободпнїі — ВІЛЬНИЙ крок; Ш. 
угдомера — відстень кутоміра, 
ш уекореипий — пршивйдшепніі 
крок; Ш. форсироваиннй— фор- 
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Шагомер Шсроховатмй 

сіваниіі крок; „Шагом марш“— 
„Кріком руш*4. 
*Ш-ігомер—кроколічйльпші,-ка. 
Шайба — шайба, -би; Ш бу¬ 

ферная — відпружииківа шайба; 
Ш. корковая — короиеоа шайба; 
Ш. промежуточная — лромГжна 
шайба. 
Шайка — бінда, -дн; ватіга, 

-ги; (банная} -рдаска, -ки. 
Шїлаш — курінь, -ронк. 
Шальная пуля — випадківа 

куля. 
Шанцевий инстручент—ппін- 

цвеий струмеит, -та. 
Шар—куля, -лі. 
Шарик — кулька, ~ка. 

'‘Шариковий подшипник—куль¬ 
кові валі ни ця. 

*Шарнир—сустів, -ва; Ш. ло- 
бовой части — густів лобової 
частини. 
Ш ірн фіїу і — суставний; Ш. 

боят— сустйвпбй ІІрОгбіШЧ; Ш.- 
коленчатая лішеііка — суетавпо- 
колілкувата лішгіка; Ш„ скобка— 
суставні клячрз; Ш. соедииепие 

суставпа 8Л¥К! . 

Шаровари—штани, шв. 
Шаровой—кулястий; Ш. ішта, 

ііятка — куляста п'ята; Ш уро- 
веяь — куляста по8е»піщя; Ш. 
установка-—куляста усті па. 
Шаровидньш — кулястий. 

*Шасси — шасі. 
♦Шатать, шатнуть — хитітп. 

хитнути. 
Шаташщийся — хиткий. 
Шатун —гонів, -пка1. 

ШахматниЙ—шіховий; Ш. по¬ 
рядок—шіховпй порядок. 
Шахмати—шіхи, -хів. 
Шашка — шашка, -ки; Ш 

(лекало № 7) — шашка; „Ш. в 
пі)яши“ — „Шашки в піхви**; 
, Шашки к бою** — „Шашки до 
бію“; Ш. кавалерийскіи кінні 
шйшки; Ш подрквпая—висадпа 
шішка; Ш. пироксилииовая — 
піроксилінова шішка; Ш. сініер- 
пая —: саперна вішка; Ш. тро¬ 
тиловая — тротилова шішка. 

*Шведсная стенка—шведська 
стшка. 
Шзеллер—-коритуватий трям, 

-зіу, швелер, -ра, 
Швеллерний брус — коригу¬ 

вати іі брус. 
Шворень — швірімь, -реия. 
Шворневий — шворепівий: Ш. 

крюк—гак швореиевпй; Ш. лапа— 
ліпа шворенева; Ш^соединенио— 
шворепева влука. 
Шевеление — Нору;"іпгіі? 
Шевелить, -ся, шеве.іьнуть, 

-ся- -вору шити,-ся, ворухнути,-ся 
*Шедит —іпедйт, -ту. 
Шейна—шийка, -кп; Ш. стерж¬ 

ня- шийка стрижня. 
*Шелковая ткань — шовківа 

тканина 
Шенкель —шенкель, -ля. 
Шептало—шептало, -ла 
Шеренга — іш*рег, -та. 

’ Шереножное учений — вправи 
шерсгом. 
Шерохоаатьій — шерс гкйй.шер- 

шавпй. 
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Шест - тичині. 
■ Шестерня—шестерна, -нГ. Ш, 

кощічоская — конічна шестерня; 
Ш. пролежуючим — пройшпа 
шестерпя. , 
♦Шестигранний—шестпстиппШ. 

—ї-'ка, -кп. 
ТИЧКОШЙ; ш. 

тичкові чоті. 
Шеф—шеф, -фа. 

♦Шина — шипа, -пи; Ш гусма- 
тическая—шипа гусиатична; Ш. 
пнсвматическая — шипа ипевма- 
тйчна. 
Шинель—шипбдн, -лі. 

♦Шинний—шйповий; Ш болт — 
шиповий прогбснч. 
* Шип—чіп, чопі; шпеник, -ка; 

(;проволоки) — колючка, *яи. 
*„ІШре шаг“—„Шйршо крок". 
♦ Ширина—ширині, -ЕЙіШ.сїроя 

—ширині ліду; Шириною — вав- 
шпршкй. ^ 
Широкий—широкий; Ш. обстрвл 

—ширбкий ббстріл. 
♦Шнрочонолейная дорога—ти- 

рекоколіішнй шлях. 
♦Широта -ширині, -пй; (гесгр.) 

— шпрота, -тй; Ш. разчаха — 
ширині рбвиаху. 

’ Шифр —шифр. -ру. 
’ Шкала—шкала, -лп; Ш. дело- 

ішй — гакіла пбділок; Ш. зало- 
зкепий—шкала вікладів, Ш, кру- 
тостей — шкала крутостеіі; Ш. 
штрихов—шкала рисок. 

*Шестик— 
♦Шестовой 

взвод 



ЦІомпол Ші'Міс 

Шомпол—шбмпол, -ла. 
Шомпольний — іпбйлольнпй; 

Ш. дорожка ■ ішЬшольпа доріжки; 
Ш. куфта — шбмпольпа муфта; 
Ш. пружвпа—пружина шбхпола; 

, Ш. упор—шомпольна упбра; Ш. 
шпилька—шбмпольпа шпилька. 
♦Шорник — лймар^ -ря. 
Шорох — шугаотншя, шелест, 

-ту. 
Шоссе — шосі. 
Шоссейний — шосовйй. 
Шофер - шбфор, -рз. 

♦Шпала — лежень, -жпя. 
Шпенек — шпеник, -па. 

♦Шпилька — шпилька, -кп; Ш. 
прицельпая—міриикбва ш н йлька: 
Ш. шпонки — шпилька плітки; 
Ш. вамикающая — замикільса 
шпилька. 
Шт;он — шпигун, -пй. 

♦Шпионаш—шпигунство, -ства. 
♦Шплинт — згіволічка, -ки. 
♦Шпонка — пл(шкі, -ко;# Ш. 

паправляющая—напрямні плішка; 
Ш. с субом- плішка із зубок. 
♦Шпора— острбга, -ги. 
♦Шпунтовий — ґаро'вапяй; Ш. 

свая — ґарбьаиа пйля. 
♦Шрапнель стальная, диафра- 

гменная с очком для дистан- 
ционной трубки—шрапнвля ста¬ 
лева з діафрагмою й вічком для 
дистанційного запальника. 
♦Шрапнельний фугас — шрап- 

пелйа фугаоа. 
♦Шрифт—шрифт, -ту; Ш над- 

ппсеїі— шрифт паписіг. 
Шта.б — штаб, -бу. 

♦Штабель — стос, стбсу. 
♦Штабной — штібовий; Ш ко¬ 

манда—штабова ксчбпда; Ш. рота 
— штабова сбтпя. 
♦Штанга — штйпга, -ги. 
♦Штангенциркуль — штйнгеи- 

циркель, -кля. 
♦Штандарт — стяг, -гу. 
♦Штат — штат, -ту; по штііту 

но положепо—за штатом по на¬ 
лежить. 
♦Штатив — штатив, -ву. 
♦Штатний— штатний; Ш. расчет 

—штатний розрахунок. 
♦Штемпель .— штемпель, -ля. 
1 Штепсельний коммутатор — 

притичковий кочутйтор. 
♦Штиль — штиль, -лір. 
♦Штифтин — шпешш, -Кй. 
♦Штон—стеблб, -лі; Ш. с пор¬ 
шнем — стеблб г тблоком; Ш. 
ударника — стеблб удйрпийа. 
♦Штопор— штбпор, -ру; спірі- 

ля, -лі. 
Штора — ролета, -ти. 

♦Шторм — шторм, -му. 
♦Шторний — ро.іетовий. 
Штрих — риска, -кн. 
Штриховать, заштриховать — 

рискувіти, варискувйти. 
♦Штурм — шт^рма, -ми. 
♦Штурмовать — штурмувати. 
♦Штурмовой — штурмовий; Ш. 

самолот — штурмовий літік; Ш. 
часів—штурмові частина. 
♦Штьш—багпбт, -та; „Шшкп 

в ножпьі“— „БагнеТи в шхви“; 
Ш. оршпшутнй - - настромлений 
багнет. 



V 

і 

ШїІЛКОВОЙ 

♦Штуновой — багиетівий; Ш. 
бой—-багпетовий бій; Ш. хомутик 
— хамутйк багнетовий. 

*Штьірь—штор, -ру. 

Щебенка—жорствйпкл, -ки. 
Щебень —груз, -зу; ЖерСТВІ, 

-нй; ршь, -ті. 
♦Щека — щока, -ки; Щ. бой- 
ииди—щоки бійпйці. 
♦Щенолда-клямка, -ки. 
♦Щелнание — клацання. 
♦Щелок — луг, -гу. [сіль. 
Щелочь — щілок, -ку; лугова 

♦Щелчок—щуток,-ткі; цок, -ку. 
Щель — щілина, -пи; Щ. ам¬ 

бразури—щілина амбравури; Щ. 
боевч а—бойші щілйпа; Щ. боко¬ 
вая—бокові щілина; Щ. нижняя 
—нижня щілина. 
♦Щербина—щербйпа, -пв. 
* Щетинний банник — волосяні 
щітка. 
♦Щетна—щітка, -ки: Щ. коп- 

ская—кшська щітка; Щ. прово¬ 
лочили—дротяні щітка. 

О 
Збонит — сбон/т, -ї*. 
Збонитовьій — ебонітовий; З, 

кришка —ебонітова покришка. 
♦Звакоприемник—евакоирпіїміч. 
♦Звакуационний- евакуаційний: 

3. отряд — евакуаційний відділ; 
3. пункт— евакуащГйппй пункт. 

Зк.шмотр 

Шум — шум, ГІПІН, -МОЕу; 
гілас, -су. 

‘Шуігеть—шуїлтп, ГОМОНІТИ. 
Шуруп — шруб, -ба. 

♦Щєчнуй — щоковий. 
♦Щипцу — (для гвоздей) 

обценьки, -пьок; лд/щ’ ,-щів; Щ. 
дія заклепок—кл(щі па нтотп. 

* Щит—щит, -ті; Щ. бропевоіі 
—панцерний щит; Щ. откпдпой 
—відкидний щит; Щ. неподвиж- 
піій—нерухімий щит; Щ, спсго-. 
вой —щит сніговій. 
♦Щитик—щитик, -ка; Щ. 8Г- 

движпой — засувний щитик; Ш. 
прздохрйЕительиий —запобіжник 
щйтик; Ш. со спусковим меха- 
пизмоч — щйтик із спусковим 
механізмом; Щ. прикритпя—щй- 
іПі: прикриття; Щ. сапьі—щйтик 
сапи. [прикриття. 
ЩИТОВО' прикрутив—щитово 
Щупальцн—вусики, -шв; мац- 

кй, -ків. 
♦Щурить, *Ця—жмурити, -ся. 

♦Звакуацип — евакуація, -ції. 
Ззакуировать — евакувіти. 

♦Зкваториальнуй—екваторіяль- 
ний, рі сітковий; 3. ось вращо- 
ішя — екваторіяльпа вісь обер- 
тіппя. • 

*3климетр— ешіметер, -три. 
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О Мілан; Зтаїїнмй 

*3кипаж—іііЬ'.із, повозу; комік- *Злеі;тротехник — електротех- 
дл, -дн. ник, -ка. 

Знономический— ркопошчнпїі; *Злектротехнический — елек- 
3. суммн -економічні суми. . тротехиічшій. 
♦Зкразит — екравйт, -ту. *3лемент — елемент, -та; 3. 
*Знснаватор—скскавітор, -ра. мокрий — мокрий елемент; 3. 
Зкскорт—екскбрт, -ту; почбт, налявпон— па пивний едемйнт; 3. 

-ту. фехтованни—елементи фсхтуван- 
!?3кстрактор--окстракгор, -ра. пя. 
*Зкстракторньій рьічаг — екс "'Зллипс — еліпс, -су. 

трікторпий важіль. *3ллиптический— еліптичний. 
*дкстренньій — негайний, над- Знергичньїй. -но —> епергій- 

звич£ннии;3. заседанпе— надави- іінЙ, -по, жвавий, -во, завзя- 
чійпі вбйри. гнй, -то. 

'•‘Зьсцентрический — ексцеи- *3нергия—енергія, -гїї. 
тріпнім; 3. втулка—ексдентрйч- *3пидемичесьии —епідемічний, 
ниЙ утулок: 3. келоб — ексцеи- пбшесішіі; 3. отряд—єні доміч- 
трїічнип жілОб; 3. прилив— ішй, нбшеснші відділ, 
ексцентричнийприливок. [-тости Зпизодичесний— епізодичний. 
*Зластичность — пружнстість, Зпизоотия — епізоотія, -тії. 
* Зле затор — елеватор, -ра. *3скадра — ескадра, -ри. 
^Злектризация —електркзувіп- *3скадрилья — ескадрйлля, -лі; 

їм, 3. сстеіі — електризування 3. истреСптельная—пнщуча ес- 
йереж. [збвапиїї. кадрйлля; 3. разведьівательная— 

Злентризованньїй — е.іектри- розв=дча ескадри тля. 
11 Злентрический—електричний; *Зскадрон — кінна сбтпя, -пі; 

3. сеть—електрична мережа. 3. связи — кінна сбтня ьвязігу; 
Злектричество — електрика, :,3., строй взвод"—„сбтпя, дад- 

-кп. [двигун, -на. ній чіти“. 
Злектродвигатєль — електро- *Зскадронньій — сотінпнп. 
З іектродвмжущая сила — *3скарп — ескарп, -ну. 

електровворуш-мня. "Зспадрон — еспадрбн, -ну. 
*Злектроизмернтельньій—елек- *Зстокада — остокіда, -ди. 

тровимірчпй; 3 прибор—елек- *3таж— поверх, -ху; 3. верх- 
гровнчірчнй прилад, [нет, -ту. ний — горішній поверх. 

*Злектромагнит — елоктромаг- *3тап — етіп, -пу„ 
*Злектромагнитннй — електро- *Згапнь»Й — стінний; З.пупкт - 

машетпий; 3. вотші — електро- стіпшій цункт; 3. лазарет- етін- 
магпетпі хвилі. пий шпиталь. 
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Ящігшмй 

Зфес — держік, -ка. 
*3фир — ет^р, -ру. 

♦Зшелон— ошелби, -на. 
Зшелоннровать—ешелонувати. 

ю 
Юг—південь, -днн. 

♦Юго-восток — пївдонпші СХІД, 
ех^ду. . 

*Юго-запад ■— щвденрий захід, 

-ходу. 

*Южньій — рівдощінй; юго-во- 
еточиий—півдеино-ехі дшй; юго- 
занадішй — півдеипо-зіхіднін. 

; Юрта — шатр^, -три. 
Юфть — юхта, -ти. 

Я 

Явка — явка, -кн. 
Явленно—явище, -ща; Я. ат¬ 

мосфернеє — атмосферпо явище; 
Я.нетеорологичеекос—метоороло- 
і[чиє явище; Я. стихнйноо—сти¬ 
хійне явище , 
♦Являться, явиться—являтися, 
*Явний — явйий. [явитися. 
Явно — явно. [-пости. 

♦Ядовитость — отрупиість, 
* Я довитий—отруйний; Я. во- 

іцество — отруйпа речовина; Я. 
газ—отруйний газ; Я. свеча-- 
ртруйп» свічка. [ядрб, -ри. 

* Ядро — {спорт.) гало, -ла; 
♦Язик — язйк, -ка. 
♦Яйцевидний — япцювітиіі. 
* Якорньїй — ІІ1ТВОВИЙ. 
*Якорь ■— кітва5 -ви; Я мий¬ 

ний—мінна кітва. 
Яьа нма. ямн: Я. больпшя— 

велика яйа; Я, волчья —- вовча 
яма; Я внгребиая -вигрібні яма; 
Я зпііая—маті яма; Я. помой- 
пая—помийна яма. 

Чр — яр. яру. 
♦Яровой — арий; Я. солома — 

яра соїіма. 
Ярусное располошение око- 

пов — розташувіїшя шіпців по¬ 
верхами 

*Яели — ясла, ясел. 
♦Ясность — ясність, -пасти. 

ІСНЬІЙ, -но—ясний, -но. 
♦Ячеечний окоп — гшздовйі 
шанець, -нця. 
♦Ячейна (прт.) — осередок, 

-дка; гоздйнка, -.кн. 
♦Ячмень- ячмінь, -ннию( 
Ящик — ящик, -ка, скринька, 

-кп; Я. вкладиой — вкладна 
скрйпька; Я. денежішй—грошова 
скринька; Я. сарядииії — варяд 

І нції ящик, Я. мусорпий — сміт- 
ииця; Я. несгпраомьій— неспален¬ 
на скрйнька; „Ящик(орудне) вле- 
во (вправо, вперед) — марні'1 — ■ 
„Ящик (гармата) «вліво (впрів* 
вперед} — руш" [ковиі 

Ящичний — н'щичиий; скрипі.* 














